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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
I dtreo comhpháirtíocht níos láidre leis na réigiúin is forimeallaí san Aontas
(2020/2120(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagal 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE),

– ag féachaint do Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe agus do na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe (SFInna), mar a ghlac Comhthionól Ginearálta na Náisiún 
Aontaithe iad an 25 Meán Fómhair 2015,

– ag féachaint don Chomhaontú a glacadh ar an 12 Nollaig 2015 i bPáras ag an 21ú 
Comhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú 
Aeráide (COP21) (‘Comhaontú Pháras’), go háirithe Airteagal 7(2) agus Airteagal 11(2) 
de, lena n-aithnítear na gnéithe áitiúla, fonáisiúnta agus réigiúnacha den athrú aeráide 
agus den ghníomhú ar son na haeráide,

– ag féachaint don Tuarascáil Speisialta maidir le Téamh Domhanda 1.5 °C, don Chúigiú 
Tuarascáil Mheasúnachta agus do Thuarascáil Sintéise an Phainéil Idir-Rialtasaigh ar an 
Athrú Aeráide (IPCC), do Thuarascáil Speisialta IPCC ar an Athrú Aeráide agus ar 
Thalamh, agus do Thuarascáil Speisialta IPCC ar an Aigéan agus an Criosféar i 
gComhthéacs an Athraithe Aeráide,

– ag féachaint do Chomhaontú an 15 Aibreán 2021 idir an tAontas Eorpach agus 
Eagraíocht na Stát san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin,

– ag féachaint do Chreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) nua an Aontais Eorpaigh don 
tréimhse 2021-2027, arna fhormheas ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle i 
mí na Nollag 2020,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 24 Feabhra 2021 dar teideal ‘Eoraip 
Buanseasmhach a thógáil – Straitéis nua an Aontais Eorpaigh maidir le hOiriúnú don 
Athrú Aeráide’ (COM(2021)0082) agus an Measúnú Tionchair agus Leochaileachta 
gaolmhar do na Réigiúin is Forimeallaí san Aontas Eorpach,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Bealtaine 2020 dar teideal ‘EU 
Biodiversity Strategy for 2030: Bringing nature back into our lives’ [Straitéis 
Bhithéagsúlachta AE do 2030 – An dúlra a thabhairt ar ais inár saol] 
(COM(2020)0380),

– ag féachaint do thuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta, chuig Coiste na Réigiún 
agus chuig an mBanc Eorpach Infheistíochta an 23 Márta 2020 maidir le cur chun 
feidhme na teachtaireachta ón gCoimisiún dar teideal ‘A stronger and renewed strategic 
partnership with the EU's outermost regions’ [Comhpháirtíocht straitéiseach neartaithe 
athnuaite leis na réigiúin is forimeallaí san Aontas Eorpach] (COM(2020)0104),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2019 dar teideal ‘An 
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Comhaontú Glas don Eoraip’ (COM(2019)0640),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 24 Deireadh Fómhair 2017 dar teideal 
‘A stronger and renewed strategic partnership with the EU's outermost regions’ 
[Comhpháirtíocht straitéiseach neartaithe athnuaite leis na réigiúin is forimeallaí san 
Aontas Eorpach] (COM(2017)0623),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Meitheamh 2012 dar teideal ‘Na 
réigiúin is forimeallaí den Aontas Eorpach: i dtreo comhpháirtíochta le haghaidh fás 
cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach (COM(2012)0287),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 17 Deireadh Fómhair 2008 dar teideal 
‘Na réigiúin is forimeallaí: acmhainn don Eoraip’ (COM(2008)0642),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 12 Meán Fómhair 2007 dar teideal 
‘Straitéis do na réigiúin is forimeallaí: a bhfuil bainte amach agus ionchais amach 
anseo’ (COM(2007)0507),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 26 Bealtaine 2004 dar teideal 
‘Comhpháirtíocht neartaithe leis na réigiúin is forimeallaí’ (COM(2004)0343),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 5 Márta 2020 dar teideal ‘Straitéis 
maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025’ (COM(2020)0152),

– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle Eorpach an 23 Deireadh Fómhair 2020 
maidir le straitéis bhithéagsúlachta an Aontais go dtí  2030, 

– ag féachaint do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an mbithéagsúlacht,

– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 19 Samhain 2019 maidir leis na haigéin 
agus na farraigí, 

– ag féachaint do thuairim ó Choiste Eorpach na Réigiún an 10 Nollaig 2020 maidir leis 
an tuarascáil ón gCoimisiún Eorpach i ndáil le cur chun feidhme comhpháirtíochta 
straitéisí athnuaite leis na réigiúin is forimeallaí den Aontas Eorpach (2021/C 37/10),

– ag féachaint do na dearbhuithe ó Uachtaráin na réigiún is forimeallaí, go háirithe an 
dearbhú a glacadh ag XXVú Comhdháil Uachtaráin na Réigiún is Forimeallaí arna 
tionól in Mayotte an 26 agus an 27 Samhain 2020,

– ag féachaint don dearbhú comhpháirteach ó Chomhdháil Uachtaráin na Réigiún is 
Forimeallaí den Aontas Eorpach, a d’eascair as an gcruinniú idirsheisiúnach an 3 
Bealtaine 2021,

– ag féachaint do rún uaithi an 17 Aibreán 2020 maidir le gníomhaíocht chomhordaithe 
AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a chomhrac1,

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

1 Téacsanna arna nglacadh an dáta sin, P9_TA (2020)0054.
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Eoraip2,

– ag féachaint do rún uaithi an 13 Meitheamh 2018 maidir le beartas comhtháthaithe agus 
an geilleagar ciorclach,

– ag féachaint do rún uaithi an 28 Samhain 2019 maidir leis an éigeandáil aeráide agus 
chomhshaoil3,

– ag féachaint do rún uaithi an 14 Márta 2019 maidir leis an athrú aeráide – Fís 
straitéiseach fhadtéarmach Eorpach do gheilleagar a bheidh rathúil, nua-aimseartha, 
iomaíoch agus neodrach ó thaobh na haeráide de i gcomhréir le Comhaontú Pháras4,

– ag féachaint do staidéar ó Pharlaimint na hEorpa in 2021 dar teideal ‘Beartas 
Comhtháthaithe agus an Athrú Aeráide’,

– ag féachaint do rún uaithi an 6 Iúil 2017 maidir le comhtháthú agus forbairt a chur chun 
cinn sna réigiúin is forimeallaí san Aontas: Airteagal 349 CFAE a chur chun feidhme5,

– ag féachaint do rún uaithi an 27 Aibreán 2017 maidir le cabhlaigh iascaireachta a 
bhainistiú sna réigiúin is forimeallaí6,

– ag féachaint do rún uaithi an 26 Feabhra 2014 maidir leis an leas is fearr is féidir a 
bhaint as acmhainneacht na réigiún is forimeallaí trí shineirgí a chruthú idir na Cistí 
Struchtúracha agus cláir eile de chuid an Aontais7,

– ag féachaint do rún uaithi an 18 Aibreán 2012 maidir le ról an bheartais 
chomhtháthaithe sna réigiúin is forimeallaí den Aontas Eorpach i gcomhthéacs na 
straitéise ‘Eoraip 2020’8,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do thuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A9-0241/2021),

A. de bhrí go bhfuil tábhacht ag baint leis an gComhaontú Glas don Eoraip, leis an 
bprionsabal ‘gan dochar suntasach a dhéanamh’, leis na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe (SFIanna) agus le Comhaontú Pháras;

B. de bhrí go bhfuil tábhacht ag baint leis na prionsabail a leagtar amach i gcolún Eorpach 
na gceart sóisialta, lena n-áirítear an méid a chuireann sé le neamhionannais a dhíothú, 
comhionannas inscne a chur chun cinn agus le príomhshruthú inscne;

C. á mheabhrú go bhfuil na réigiúin is forimeallaí nasctha le trí Bhallstát, agus go bhfuil 
naoi gcinn acu ann faoi láthair  – Guáin na Fraince, Guadalúip, La Réunion, Mayotte, 
Martinique agus Saint-Martin (an Fhrainc), na hAsóir agus Maidéara (an Phortaingéil) 

2 Téacsanna arna nglacadh an dáta sin, P9_TA (2020)0005.
3 Téacsanna arna nglacadh an dáta sin, P9_TA (2019)0078.
4 Téacsanna arna nglacadh an dáta sin, P8_TA (2019)0217.
5 Téacsanna arna nglacadh an dáta sin, P8_TA (2017)0316.
6 Téacsanna arna nglacadh an dáta sin, P8_TA (2017)0195.
7 Téacsanna arna nglacadh an dáta sin, P7_TA (2014)0133.
8 Téacsanna arna nglacadh an dáta sin, P7_TA (2012)0125.
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agus na hOileáin Chanáracha (an Spáinn) – agus iad scaipthe thar dhá aigéan, an 
tAigéan Atlantach agus an tAigéan Indiach, agus go bhfuil níos mó ná 4.8 milliún 
áitritheoir iontu;

D. á chur i bhfios go láidir go bhfuil 80 % de bhithéagsúlacht na hEorpa le fáil sna RFanna 
agus i dtíortha agus críocha thar lear agus go bhfuil luach straitéiseach ag na críocha sin 
ó thaobh gheopholaitíocht chaomhnú na bithéagsúlachta domhanda de;

E. á chur i bhfios go láidir go gcuireann na RFanna le gné mhuirí an Aontais Eorpaigh, 
agus go bhfuil an spás muirí is mó ar domhan, ina bhfuil níos mó ná 25 mhilliún km² de 
limistéar eacnamaíoch eisiach agus mórdheiseanna eacnamaíocha, ag gabháil leo;

F. á chur in iúl gur cúis imní di gurb iad na RFanna, níos mó ná aon réigiún ilchríochach 
eile san Eoraip, a bhuaileann an truailliú mara, mar gheall ar a n-oileánachas, a bhfuil 
tionchar aige ar a bhforbairt ó thaobh an chomhshaoil agus an gheilleagair de;

G. á chur cur in iúl gurb oth léi go bhfuil an ráta luathfhágála scoile i measc daoine idir 18-
24 bliana d’aois os cionn 20 %, ráta atá roinnt mhaith os cionn an mheáin 10 % in AE9;

H. á mheas go bhfuil saibhreas cultúrtha neamhghnách ag na réigiúin is forimeallaí, ar 
saibhreas é a chuireann le tionchar na hEorpa agus a threisíonn a ‘chumhacht bhog’ ar 
domhan agus, sa teachtaireacht ón gCoimisiún a glacadh in 2017, go sainaithnítear an 
cultúr mar shaintréith thábhachtach agus mar ghné éagsúlachta idir na RFanna;

I. á chur in iúl gur oth léi gur thug géarchéim COVID-19 atá ann faoi láthair chun suntais, 
ar bhealach ar cúis imní é, na geilleagair a bhí leochaileach cheana féin sna RFanna, 
agus go mbeidh iarmhairtí fadtéarmacha sóisialta, eacnamaíocha, comhshaoil, 
críochacha agus cultúrtha ag an ngéarchéim seo agus ag Brexit comh maith;

J. á mheas go bhfuil an ghéarchéim sláinte tar éis leochaileacht sheirbhísí sláinte 
réigiúnacha na réigiún is forimeallaí a ghéarú freisin, agus bearta measartha docht á 
bhforchur chun dul i ngleic leis an bpaindéim sna réigiúin sin;

K. á chur in iúl gur cúis imní di go bhféadfadh an ghéarchéim phaindéimeach atá ann faoi 
láthair difear a dhéanamh do roinnt earnálacha den gheilleagar gorm, lena n-áirítear an 
turasóireacht chósta agus mhuirí;

TEIDEAL 1: An dul chun cinn a chomhdhlúthú, aghaidh a thabhairt ar leochaileachtaí 
agus na RFanna a chur i gcroílár ghníomhaíocht na hEorpa

1. á chur in iúl gur geal léi an tuarascáil ón gCoimisiún i mí an Mhárta 2020 inar 
dréachtaíodh athbhreithniú tosaigh ar chur chun feidhme na comhpháirtíochta straitéisí 
athneartaithe agus athnuaite leis na RFanna, a seoladh i mí Dheireadh Fómhair 2017, 
agus na hiarrachtaí a rinneadh sna RFanna agus sna Ballstáit lena mbaineann agus sna 
hinstitiúidí Eorpacha araon í a chur i bhfeidhm; á iarraidh go ndéanfaí an dul chun cinn 
sin a chomhdhlúthú i straitéis nua an Aontais do na réigiúin sin;

2. ag cur béim ar an dul chun cinn suntasach a rinneadh do na RFanna faoi CAI nua 2021-

9 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/demography_report_2020_n.pdf 
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2027, ar leibhéil bhuiséadacha agus reachtacha araon trí choigeartuithe sonracha sna 
Cistí Struchtúracha agus sna cláir chothrománacha, agus á chur in iúl gur díol sásaimh 
di na bearta breise a rinneadh do na RFanna mar chuid de phlean téarnaimh ‘Next 
generation EU’; ag leagan béim ar an ngá atá ann Airteagal 349 CFAE a léamh i 
gcomhar le hAirteagal 7 ionas go bhféadfar cur chuige difreáilte a chur i bhfeidhm 
maidir leis na RFanna i gcur chun feidhme dhlí AE, agus a saintréithe sonracha agus a 
srianta struchtúracha á gcur san áireamh ina n-iomláine, i gcomhréir le breithiúnas na 
Cúirte Breithiúnais an 15 Nollaig 2015;

3. ag tabhairt dá haire, agus é ina dhíol sásaimh di, roinnt maoluithe cánach do na RFanna 
a bheith á síneadh agus á gcoinneáil go dtí 2027 (cáin AIEM (‘Arbitrio sobre 
Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias’, is infheidhme maidir 
leis na hOileáin Chanáracha), dleachtanna duga, rátaí cánach laghdaithe do licéir, rum 
agus biotáillí sna hAsóir agus i Maidéara, agus rumanna traidisiúnta sna ranna thar 
lear); á mheabhrú a thábhachtaí atá sé na sásraí atá bunaithe ar Airteagal 349 CFAE a 
choinneáil ar bun do na RFanna, ar sásraí iad lena gcaithfear réiteach a fháil idir an gá 
déach atá le táirgeadh áitiúil a chosaint agus an t-ardchostas maireachtála a chomhrac, 
agus á áirithiú ag an am céanna go gcuirfear saoránaigh na RFanna ar an eolas mar is 
ceart faoi chur chun feidhme na mbeart sin;

4. á iarraidh ar sheirbhísí an Choimisiúin, ach ar údaráis náisiúnta agus réigiúnacha freisin, 
cothromaíocht a bhaint amach idir rialú dlisteanach agus rialú riachtanach ar úsáid chistí 
AE agus na rialacha riaracháin is gá chun iad a nuachóiriú a shimpliú agus a dhéanamh 
solúbtha, d’fhonn tionscnaimh áitiúla a spreagadh;

A. ‘Nós Eorpach RF’ a chórasú

5. á iarraidh go mbeadh ‘nós Eorpach RF’ sna hinstitiúidí Eorpacha bunaithe ar chur 
chuige trasearnála agus comhtháite a ghlacadh i mbeartais phoiblí na hEorpa ar fad 
maidir leis an staid iarbhír ina bhfuil na RFanna agus na dúshláin a bhíonn rompu;

6. á iarraidh ar an gCoimisiún, i gcomhréir lena ról mar ‘chaomhnóir na gConarthaí’, 
‘caomhnóir chur i bhfeidhm ceart Airteagal 349 CFAE’ a dhéanamh d’Aonad RF in 
AS REGIO agus breithniú a dhéanamh ar stiúrthóireacht lánfheidhme a chruthú, ar 
stiúrthóireacht í a bhfuil baint dhíreach aici le ‘comhfhreagraithe RF’ sna hArd-
Stiúrthóireachtaí eile;

7. á iarraidh ar an gComhairle coiste sonrach ‘RF’ a bhunú, bunaithe ar an gCoiste 
Speisialta um Thalmhaíocht, agus é mar aidhm aige a áirithiú go ndéanfar tosaíochtaí 
agus staid iarmhír na RFanna a chomhtháthú i dtionscnaimh agus i reachtaíocht éagsúla 
na hEorpa;

8. á iarraidh go gcruthófaí post an ‘bhuanrapóirtéara RF’ chun faireachán Pharlaimint na 
hEorpa ar chur i bhfeidhm ceart Airteagal 349 CFAE i mbeartais phoiblí Eorpacha a 
neartú;

B. Cumarsáid agus faisnéis níos fearr

9. á iarraidh go mbunófaí fíorstraitéis chumarsáide lena ndíreofaí, go háirithe, ar dhaoine 
óga a bheith rannpháirteach agus ar iad a chur ar an eolas faoi na deiseanna a chuireann 
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an tAontas ar fáil, agus ar fheasacht a mhúscailt maidir le tairbhe na hEorpa sa saol 
laethúil; á iarraidh go mbunófaí oifig de chuid an Choimisiúin i ngach RF, i bhfianaise 
chineál oileánach roinnt de na réigiúin sin, an iliomad críoch atá iontu agus a scoite 
amach óna chéile atá siad;

10. á mholadh go mbainfí úsáid níos fearr as na hardáin mhalartaithe éagsúla idir riaracháin, 
amhail an clár TAIEX-REGIO PEER 2 PEER le haghaidh cistí comhtháthaithe, an clár 
TAIEX-EIR PEER 2 PEER maidir leis an gcomhshaol agus freisin Ardán Eorpach 
Gheallsealbhóirí an Gheilleagair Chiorclaigh;

11. á mholadh go gcruthófaí ‘Erasmus’ do lucht riaracháin a bhainistíonn cistí Eorpacha sna 
RFanna, d’fhonn dea-chleachtais agus eiseamláirí a roinnt chun an leas is fearr is féidir 
a bhaint as cistí comhtháthaithe;

12. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an leathanach gréasáin10 atá tiomnaithe do staidreamh ó 
na RFanna (Eurostat), a cuireadh i dtoll a chéile i gcomhar le seirbhísí staidrimh na 
Portaingéile, na Spáinne agus na Fraince agus na RFanna; á chur in iúl gur oth léi an 
easpa sonraí cuimsitheacha maidir le Saint-Martin, rud a fhágann nach féidir anailís 
chuimsitheach agus chomparáideach a dhéanamh ar na RFanna uile; ag tathant ar an 
gCoimisiún, agus go háirithe ar Eurostat, sonraí iontaofa, comhiomlánaithe agus 
cothrom le dáta a bhailiú ó na RFanna uile, lena bhféadfar anailísí earnálacha a 
dhéanamh, chomh maith le measúnú a dhéanamh ar thionchar chur chun feidhme na 
mbeartas Eorpach sna RFanna;

C. An todhchaí a thógáil

13. á iarraidh go ndéanfaí na RFanna a chomhtháthú níos fearr i bplé na Comhdhála maidir 
le todhchaí na hEorpa, go háirithe trí Chomhdháil Uachtaráin na RFanna, d’fhonn í a 
shaibhriú ó thaobh RFanna de agus d’fhonn cur i bhfeidhm éifeachtach Airteagal 349 
CFAE a áirithiú sna cláir agus sna beartais éagsúla de chuid an Aontais atá ar na bacáin;

14. á chur i bhfáth gur gné bhunúsach é an t-idirphlé leis na saoránaigh chun gaireacht agus 
nasc a bhunú idir na RFanna agus na hinstitiúidí Eorpacha; sa chomhthéacs sin, á 
iarraidh ar an gCoimisiún dlús a chur leis an idirphlé sin, go háirithe sna RFanna;

15. á iarraidh ar an gCoimisiún straitéis nua a chomhthógáil le haghaidh na RFanna agus 
leis na RFanna, ar straitéis í lena bhfreagrófar don staid iarbhír áitiúil agus do 
riachtanais áitiúla agus lena léireofar moltaí Pharlaimint na hEorpa agus a bheidh 
bunaithe ar urraim do ghnéithe sonracha, ar chomhdhlúthú an acquis agus ar optamú na 
sásraí atá ann cheana, maidir le nuálaíocht agus maidir le luacháil na RFanna mar 
‘chríocha réiteach’;

16. á mholadh go ndéanfaí fíorphlean gníomhaíochta a tharraingt suas don 
chomhpháirtíocht straitéiseach nua sin, i gcomhar leis na príomh-gheallsealbhóirí, go 
háirithe údaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, gníomhaithe eacnamaíocha agus 
sóisialta, an tsochaí shibhialta, lucht léinn agus eagraíochtaí neamhrialtasacha;

17. á iarraidh go gcuirfí chun feidhme an straitéis nua agus an plean gníomhaíochta a 

10 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=outermost.population⟨=en 
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ghabhann léi a luaithe is féidir d’fhonn cur leis an téarnamh eacnamaíoch agus sóisialta 
sna RFanna;

TEIDEAL 2: Infheistíocht a dhéanamh i bpoist chuibhiúla, an dlúthpháirtíocht a 
chomhdhlúthú agus gníomhú mar thosaíocht don óige

18. ag tabhairt dá haire go gcuireann na RFanna deiseanna ar fáil don Aontas 
treoirthionscadail a cheapadh i bhfianaise dúshláin shocheacnamaíocha agus aeráide, 
ach gur gá, chuige sin, dlús a chur le laghdú an riaráiste atá ann de bharr míbhuntáistí 
struchtúracha, chomh maith le comhdhlúthú agus imfhálú a dhéanamh ar na huirlisí le 
haghaidh chúiteamh na míbhuntáistí struchtúracha sin a bhaineann leis an stoiteachas 
agus le hoileánachas, rudaí atá bunriachtanach chun go mbeidh na RFanna in ann iad 
féin a chomhtháthú go hiomlán agus go cothrom sa limistéar Eorpach;

A. An dlúthpháirtíocht a chomhdhlúthú

19 á iarraidh ar an gCoimisiún, ar na Ballstáit agus ar na RFanna tosaíochtaí na 
dlúthpháirtíochta Eorpaí a dhéanamh den chomhrac i gcoinne na bochtaineachta, na 
dífhostaíochta agus an eisiaimh shóisialta – lena n-áirítear maidir le daoine faoi 
mhíchumas, agus infheistíocht á déanamh san oideachas agus san oiliúint, chomh maith 
le tionscadail amach anseo lena ndíreofar ar an nuálaíocht, go háirithe nuálaíocht 
shóisialta, athoiliúint agus éagsúlú;

20. á mheas gur cheart go mbeadh an beartas comhtháthaithe níos éifeachtaí do mhná a 
bhfuil cónaí orthu sna RFanna agus gur cheart dó comhionannas inscne agus cur chun 
feidhme éifeachtach straitéis AE a chur chun cinn maidir le comhionannas inscne sna 
RFanna;

21. ag leagan béim ar an ról tábhachtach atá ag an ngeilleagar atá bunaithe ar an tsochaí 
agus ar an dlúthpháirtíocht sna RFanna, ar comhpháirtí é de chuid na n-údarás 
réigiúnach agus áitiúil maidir leis an gcomhrac i gcoinne na srianta a bhaineann leis na 
réigiúin is forimeallaí, leis an mbochtaineacht agus leis an eisiamh sóisialta, agus maidir 
le poist a chruthú agus tionscnaimh a fhorbairt sna réigiúin sin, i gcomhréir leis na 
straitéisí Eorpacha éagsúla; á mholadh go dtabharfaí aitheantas don fhíoras sin ar an 
leibhéal Eorpach agus go mbeadh rochtain dhíreach ag an earnáil neamhbhrabúis sin ar 
fhóirdheontais Eorpacha;

B. An tsláinte a chosaint

22. á chur i bhfios go láidir go bhfágann sainiúlachtaí na RFanna go mbíonn siad níos 
leochailí d’imeachtaí domhanda, amhail paindéim COVID-19; á iarraidh, dá bhrí sin, go 
bhfoghlaimeofaí na ceachtanna is fearr ón ngéarchéim seo agus go gcuirfí san áireamh 
cás ar leith na RFanna i bhfianaise imeachtaí den chineál sin a bheidh ann amach anseo;

23. á mholadh go gcruthófaí lárionad taighde, tiomnaithe do ghalair thógálacha 
thrópaiceacha agus do ghalair a fhaightear go háirithe sna RFanna, amhail diaibéiteas, 
murtall agus ailsí áirithe, agus go mbainfí leas as na cistí is gá chun laghdú a dhéanamh 
ar an riaráiste cúraim sláinte sna RFanna;

24. á mholadh go seolfaí treoirthionscadal i gcomhréir le réamhghníomhaíocht BEST chun 
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tacú leis an obair ar phlandaí íocshláinte sna RFanna;

C. Daoine óga: tosaíocht ó thaobh gníomhaíochtaí agus torthaí de

25. á athdhearbhú, maidir leis na RFanna, gur mórshócmhainn é neart na ndaoine óga agus 
gur minic nach gcuirtear luach leordhóthanach air agus gur cheart tosaíocht a thabhairt 
dó chun réitigh nithiúla a fhorbairt trí chistí Eorpacha a chur ar fáil le haghaidh 
oideachais, oiliúna agus tacaíocht do dhaoine óga;

26. ag cur i bhfios go láidir, i ndáil leis sin, gur gá infheistíocht a dhéanamh i ngach leibhéal 
den oideachas agus den fhoghlaim ar feadh an tsaoil mar thosaíocht sna RFanna, 
d’fhonn luathfhágáil na scoile a chomhrac; ag tathant ar an gCoimisiún a mheas gur 
‘cuspóir tosaíochta’ é an t-oideachas chun na RFanna a fhorbairt, ag cabhrú leis na 
húdaráis réigiúnacha agus áitiúla beartais phoiblí a cheapadh lena spreagfar daoine óga 
agus lena dtairgfear deiseanna nua tarraingteacha oideachais, oiliúna, cáilíochta agus 
athoiliúna dóibh ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach, lena n-áirítear scileanna 
digiteacha, tríd an seomra ranga nó tríd an gcianfhoghlaim, chun gur féidir leo conair 
scileanna aitheanta a thógáil;

27. á mholadh go mbainfí leas as cistí Eorpacha chun, de pháirt amháin, ‘Campas Barr 
Feabhais’ a bhunú i limistéir gheografacha na RFanna trí idirnascadh a chur chun cinn 
idir scoileanna, ollscoileanna agus lárionaid oiliúna sna RFanna agus, den pháirt eile, 
lárionaid taighde a chruthú chun staidéar níos fearr a dhéanamh ar bhithéagsúlacht na 
RFanna;

28. á mheabhrú, i bhfianaise na rátaí dífhostaíochta i measc daoine óga sna RFanna, gur gá 
seifteanna sonracha a chruthú, go háirithe tríd an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg; 
á chur in iúl gur geal léi, i ndáil leis sin, gur cruthaíodh leithdháileadh breise do na 
RFanna faoi CSE+ 2021-2027 agus á iarraidh ar na réigiúin lena mbaineann an fhoinse 
nua maoinithe sin a thapú chun tacú le hinfhostaitheacht, soghluaisteacht agus oiliúint 
sna RFanna;

29. á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le fostaíocht do dhaoine óga sna RFanna trí ionad 
ilfhreastail digiteach a bhunú i gcomhar leis an earnáil phríobháideach, le hollscoileanna 
agus le húdaráis áitiúla chun tacú le cuardach a dhéanamh ar chéad phost agus chun tacú 
le gnólachtaí a chruthú nó a thógáil ar láimh sna RFanna;

D. Comhtháthú staid iarbhír na RFanna a neartú in ERASMUS+

30. á iarraidh, agus clár Erasmus+ á chur chun feidhme, go ndeonófaí an uasmhéid 
cabhrach do mhic léinn ó na RFanna, le méadú airgeadais más gá chun fíorchostais 
taistil a chumhdach, agus á iarraidh go ndéanfaí soghluaisteacht a chur chun cinn i dtríú 
tíortha i limistéar geografach, cultúrtha agus stairiúil gach RF, chomh maith le 
malartuithe laistigh de RFanna;

31. ag leagan béim freisin ar an ngá atá ann rannpháirtíocht na RFanna a neartú i ngach 
gníomhaíocht faoin gclár Erasmus+ agus malartuithe láidre comhair agus 
soghluaisteachta idir institiúidí oideachais, sóisialta agus spóirt a chur chun cinn;

TEIDEAL 3: Fás inbhuanaithe a fhorbairt, geilleagar glas agus gorm a úsáid agus 
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gairmeacha nua a chothú chun an aeráidneodracht a bhaint amach faoi 2050

32. ag leagan béim ar a thábhachtaí atá sé tionscnaimh áitiúla a spreagadh trí thacú le gach 
fiontar táirgthe sna RFanna, agus aird ar leith á tabhairt ar mhicrifhiontair, fiontair 
bheaga agus fiontair mheánmhéide chomh maith leis na hearnálacha turasóireachta, 
ceardaíochta, tionsclaíocha, tógála agus digiteacha; á áitiú gur gá infheistíochtaí 
nuálacha, inbhuanaithe agus athléimneacha a dhéanamh; 

33. á mholadh do na RFanna nascadh leis an líonra ‘Áitiúil 2030’ agus scórchláir forbartha 
inbhuanaithe a fhorbairt chun a réiteach a chomhroinnt ar bhealach níos fearr;

34. á athdhearbhú gur gá na gairmeacha a bhaineann le feirmeoireacht, beostoc, iascach, 
gairmeacha mara agus gairmeacha comhshaoil a dhéanamh níos tarraingtí sna RFanna, 
mar gheall ar a struchtúr eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil, agus borradh 
leanúnach á chur faoi dhaoine óga;

A. An beartas talmhaíochta agus an geilleagar glas

35. ag leagan béim ar an ngá atá ann gnéithe sonracha agus samhlacha talmhaíochta na 
RFanna a ionchorprú i bpleananna straitéiseacha agus i mbainistiú chláir forbartha 
tuaithe CBT le haghaidh cur chuige níos réigiúnaithe agus níos solúbtha;

36. á iarraidh go gcoinneofaí bearta sonracha agus leithdháiltí airgeadais faoin scéim 
POSEI, nó go ndéanfaí iad a atreisiú fiú, chun cuspóirí maidir le neamhspleáchas bia, 
aistriú agrai-éiceolaíoch, fás glas, éagsúlú agus freagrúlacht do ghéarchéimeanna sa 
mhargadh sna réigiúin is forimeallaí a bhaint amach; á mheabhrú, murab ionann agus 
íocaíochtaí eile a dhéantar faoi CBT, nach ndearnadh méideanna na scéime POSEI a 
thabhairt cothrom le dáta i bhfianaise an bhoilscithe;

37. á áitiú go bhfuil an scéim POSEI riachtanach chun comhtháthú eacnamaíoch agus 
sóisialta a chur chun cinn laistigh den Aontas, chun an comhshaol tuaithe a chothabháil 
agus chun bánú sna RFanna a chomhrac, agus ag leagan béim, maidir leis sin, ar an 
meastóireacht dhearfach a rinne an Coimisiún ar an scéim POSEI;

38. ag tabhairt dá haire, mar gheall ar an deireadh le cuótaí agus praghsanna ráthaithe, a 
thosaigh le hathchóiriú 2005 ar chomheagrú an mhargaidh siúcra, go bhfuil táirgeoirí 
siúcra cána sna RFAnna i staid leochaileach; ag leagan béim ar an ngá atá ann na sásraí 
sonracha ar fad a cuireadh ar bun faoi Airteagal 349 CFAE a choinneáil ar siúl chun 
iomaíochas inbhuanaithe an tionscail sin a áirithiú; á iarraidh go mbunófaí sásra 
tacaíochta do shaothraithe cána i gcás ina dtitfidh praghsanna domhanda siúcra;

39. á iarraidh ar an gCoimisiún na buiséid d’fheachtais a mhéadú chun scéimeanna 
cáilíochta an Aontais a chur chun cinn, chun feasacht a ardú ina leith agus chun iad a 
luacháil, go háirithe maidir leis na nithe seo a leanas: 
i) táirgí a bhfuil sonrúchán tionscnaimh faoi chosaint (STFC) acu, táirgí a bhfuil tásc 
geografach faoi chosaint (TGFC) acu, sainearraí traidisiúnta faoi ráthaíocht (STR) agus 
scéimeanna deimhniúcháin deonacha; 
ii) modhanna táirgeachta orgánaí; 
iii) lógó tháirgí talmhaíochta ar cháilíocht shonrach na RFanna;
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40. ag tacú leis an straitéis ‘Ón bhfeirm go dtí an Forc’, lena gcuirtear teorainn bhreise le 
hoibreáin um chosaint plandaí don Aontas, ach á chur i bhfios go láidir gur gá na 
sainiúlachtaí a bhaineann le barra trópaiceacha agus fothrópaiceacha sna RFanna a chur 
san áireamh agus a bheith ag gabháil leis an aistriú;

41. á athdhearbhú, ar deireadh, a thábhachtaí atá sé an ráta cómhaoinithe a choinneáil ag 
85 % do na RFanna faoi CETFT, chun, go háirithe, an bhithéagsúlacht sa talmhaíocht 
agus san fhoraoiseacht a athbhunú, a chaomhnú agus a fheabhsú, agus forbairt na 
limistéar tuaithe a chur chun cinn sna RFanna;

B. An beartas iascaigh agus an geilleagar gorm

42. ag athdhearbhú ról bunúsach an gheilleagair ghoirm sna RFanna agus do na réigiúin sin; 
á iarraidh go mbeadh réitigh dúlra-bhunaithe ann agus ag leagan béim ar an ngá atá ann 
an chothromaíocht idir acmhainní na n-aigéan agus forbairt gníomhaíochtaí muirí a 
urramú;

43. á iarraidh ar an gCoimisiún treoirthionscadail a chruthú sna RFanna lena ndíreofar ar an 
ngeilleagar agus ar oiliúint ghorm, ionas go mbeidh na réigiúin sin ar thús cadhnaíochta 
maidir le rialachas na n-aigéan, agus chun tacú leis an nuálaíocht agus leis an taighde, 
lena n-áirítear ábhair hidrea-in-bhithdhíghrádaithe d’fhonn an t-aistriú chuig geilleagar 
ciorclach a bhaint amach, gan na hábhair sin a mheas, áfach, mar leigheas ar thruailliú 
mara;

44. á iarraidh go neartófaí bearta sonracha faoin gcomhbheartas iascaigh tríd an gCiste 
Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe (CEMI) chun cuspóir an 
neamhspleáchais bia a bhaint amach agus chun tacú le fás gorm na RFanna, go háirithe 
trí réitigh éifeachtacha agus phragmatacha a sholáthar chun táirgí iascaigh na RFanna a 
iompar, ionas go dtiocfaidh siad go tapa agus ar an mbealach is fearr is féidir ar na 
príomhmhargaí;

45. á chur in iúl gur cúis imní di staid na gcabhlach iascaireachta, a bhfuil codanna dóibh i 
staid dhíghrádaíthe agus ag dul in aois sna RFanna, agus á chur in iúl gur cúis imní di an 
tionchar a bhíonn ag an gcontúirt sin ar iascairí agus ar an gcomhshaol; á meabhrú, sna 
réigiúin sin, go bhfuil gníomhaíocht iascaireachta bunaithe den chuid is mó ar 
chleachtais thraidisiúnta, agus gur oth léi, dá bhrí sin, nach féidir tacú le cabhlaigh 
cheardaithe na RFanna a athnuachan don tréimhse 2021-2027, a fhad atá cothromaíocht 
ann idir an acmhainn iascaireachta agus na deiseanna iascaireachta sna RFanna (an 
uastáirgeacht inbhuanaithe a urramú);

46. ag tathant ar an gCoimisiún cabhrú leis na Ballstáit feabhas a chur ar bhailiú na sonraí 
eolaíocha is gá chun na coinníollacha incháilitheachta um Státchabhair a chomhlíonadh 
chun cabhlaigh iascaireachta a athnuachan sna RFanna;

47. á mheabhrú gur ghabh an Coimisiún air féin, faoi Airteagal 29 d de Rialachán CEMID, 
tuarascáil mheántéarmach a thíolacadh ar an gcaibidil maidir le RFanna (Caibidil V) 
agus anailís a dhéanamh ar an ngá atá le rialachán uathrialach maidir le hiascaigh sna 
RFanna;

48. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an gComhairle ionstraim tacaíochta a bhunú, amhail 
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ó 2027, a bheadh cosúil le POSEI, don earnáil mhuirí agus iascaigh sna RFanna, agus é 
mar aidhm léi maoiniú a fháil chun freastal ar riachtanais shonracha na réigiún sin;

49. á mheabhrú gur gá na RFanna a chosaint, agus comhaontuithe iascaigh á dtabhairt i gcrích 
le tríú tíortha; 

C. Le haghaidh turasóireacht inbhuanaithe

50. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tacú go láidir le hearnáil na turasóireachta 
sna RFanna chun téarnamh agus fás inbhuanaithe a chur chun cinn, agus chun an claochlú 
sóisialta, comhshaoil agus digiteach is gá a bhaint amach san earnáil, go háirithe in 
FBManna;

51. á athdheabhrú gur gá díriú ar an turasóireacht inbhuanaithe trí thacú le treoirthionscadail 
nuálacha chun réitigh níos glaise agus níos digití a chur chun cinn, ar turasóireacht í lena 
ndíreofaí ar acmhainneacht nádúrtha na réigiún a shaothrú agus a urramú trí thionscadail 
éiceathurasóireachta;

52. á iarraidh, san fhadtéarma, go gcruthófaí lipéad Eorpach aonair don turasóireacht 
inbhuanaithe, lena n-ionchorpraítear freisin gnéithe cáilíochta, inrochtaineachta agus 
cuimsithe, agus aird ar leith á tabhairt ar na RFanna;

D. Comhshaol, bithéagsúlacht, aeráid agus fuinneamh

53. á chur in iúl gur geal léi go gcuirtear san áireamh sa Chomhaontú Glas agus i Straitéis 
Bithéagsúlachta an Aontais go dtí 2030 an acmhainneacht eisceachtúil don 
bhithéagsúlacht sna RFanna;

54. ag tacú go láidir le cur chun cinn SDGanna na Náisiún Aontaithe agus an phrionsabail 
‘gan dochar suntasach a dhéanamh’ de réir bhrí Airteagal 17 de Rialachán (AE) 
2020/852 maidir le tacsanomaíocht;

55. á chur in iúl gur cúis bhuartha di an méadú atá ag teacht ar mhinicíocht agus ar fhoréigean 
feiniméan aimsire sna RFanna, feiniméin atá nasctha go díreach leis an athrú aeráide, 
agus á athdhearbhú go bhfuil gá le gníomhaíocht láidir ar gach leibhéal chun comhordú a 
dhéanamh ar na hinfheistíochtaí is riachtanach d’oiriúnú, d’athléimneacht agus do chosc 
i bhfianaise na mbagairtí méadaithe aeráide sin; á mholadh go mbainfí níos mó úsáide as 
an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta;

56. á mheabhrú, mar gheall ar na dúshláin shonracha atá roimh na RFanna, amhail ardú 
leibhéil na farraige, ardú theocht na farraige agus minicíocht mhéadaithe na gcreathanna 
talún agus na dtuilte, go n-éilítear creat reachtach an Aontais chun na sainiúlachtaí sin a 
chur san áireamh agus, más gá, foráil a dhéanamh do mhaoluithe agus do dhreasachtaí 
airgeadais agus teicniúla;

57. á chur i bhfios go láidir nach mór cur chun feidhme na straitéise bithéagsúlachta sna 
RFanna a chomhordú leis na hiarrachtaí chun forbairt inbhuanaithe a dhéanamh ar 
earnáil na talmhaíochta, na foraoiseachta, an iascaigh agus an dobharshaothraithe sna 
réigiúin sin;
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58. ag spreagadh gairmeacha nua a theacht chun cinn a bhaineann leis an gcomhshaol agus 
tacaíocht do ghníomhaithe ar an láthair a bhfuil baint acu le cosaint na bithéagsúlachta, 
go háirithe comhlachais agus, maidir leis sin, á mholadh go neartófaí prionsabal na 
comhpháirtíochta;

59. á iarraidh ar an Lárionad Eolais nua don Bhithéagsúlacht dá bhforáiltear i Straitéis 
Bithéagsúlachta AE go dtí 2030 áit níos fearr a thabhairt do shonraí na n-eintiteas 
Eorpach go léir thar lear agus cur chuige ultramhuirí a fhorbairt maidir le plean 
athchóirithe dúlra AE;

60. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit lena mbaineann tacú go gníomhach leis 
na cuspóirí a bhaineann le cosaint agus athbhunú an dúlra agus sna RFanna, agus á 
iarraidh freisin go gcruthófaí gréasán dúlra tras-RF;

61. ag tarraingt aird ar an bhfíoras go bhfuil tionchar diúltach ar acmhainneachtaí 
bainistithe foraoise ag imirce na ndaoine óga ó na háiteanna is iargúlta sna RFanna agus 
go méadaíonn sí an baol ó thinte de dheasca bainistiú neamhleor ar na hacmhainní sin 
agus ar fhorbairt plandaí ionracha; á iarraidh go mbeadh sásraí ann lena gcosnófaí ár 
gcomhshaol, go háirithe tríd an mbánú a chomhrac, tríd an bpobal a mhealladh isteach 
níos sna háiteanna sin agus a choinneáil iontu níos mó agus trí ghníomhaíochtaí a 
bhaineann le talmhaíocht inbhuanaithe agus leis an dúlra a spreagadh;

62. á chur in iúl gur díol sásaimh di go gcomhtháthaítear an tionscnamh BEST leis an gclár 
LIFE; á iarraidh go ndéanfaí leithdháileadh bliantúil EUR 8 milliún ar a laghad ar an 
tionscnamh BEST sin chun gabháil le críocha i gcur chun feidhme Straitéis 
Bithéagsúlachta nua AE, lena n-éilítear go mbeadh ar a laghad 30 % de limistéir mhuirí 
agus talún faoi chosaint; á mholadh go ndéanfaí measúnú tionchair ar chur chun feidhme 
féideartha an chláir Natura 2000 maidir le RFanna na Fraince, chun na huirlisí is oiriúnaí 
a shainaithint chun an bhithéagsúlacht agus an comhshaol a chosaint sna réigiúin sin;

63. ag athdhearbhú an chuspóra maidir le neamhspleáchas fuinnimh a bhaint amach do na 
RFanna agus ag tacú go láidir leis an gcuspóir maidir le 100 % d’fhuinneamh a bheith 
in-athnuaite sna RFanna a bhaint amach trí dheireadh a chur de réir a chéile le húsáid 
breoslaí iontaise agus trí acmhainneacht mhéadaitheach an fhuinnimh inbhuanaithe agus 
inathnuaite a threisiú, lena n-áirítear ar an mórmhuir, i gcomhréir le Comhaontú Pháras 
agus leis an ngealltanas Eorpach neodracht carbóin a bhaint amach faoi 2050 ar a 
dhéanaí agus leis na spriocanna aeráide do 2030;

64. á iarraidh go gcuirfí feabhas ar éifeachtúlacht fuinnimh na dtithe sna RFanna; ag leagan 
béim ar na sainiúlachtaí agus na srianta a bhaineann le rochtain ar ábhair dheimhnithe; á 
dheimhniu a thábhachtaí atá an Ciste um Aistriú Cóir agus an ionstraim REACT-EU, lena 
maoinítear aistrithe sna RFanna;

E. Geilleagar ciorclach comhtháite agus luachbhunaithe

65. á chur i bhfios go láidir nach mór an geilleagar ciorclach, cuspóir an truaillithe nialasaigh, 
éifeachtúlacht fuinnimh agus caomhnú na bithéagsúlachta a bheith ina mbunphrionsabail 
sa straitéis nua sin do na RFanna agus nach mór cleachtais níos inbhuanaithe a bheith mar 
thoradh uirthi ar mhaithe le críocha a chaomhnú chomh maith le forbairt eacnamaíoch, 
fostaíocht agus comhtháthú a bhaint amach;
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66. á iarraidh go dtabharfaí tacaíocht láidir do na RFanna chun tacú le samhail eacnamaíoch 
inbhuanaithe nua trí thionscnaimh a struchtúrú chun an geilleagar ciorclach a fhorbairt 
agus poist agus gairmeacha nua ‘glasa’ a chur chun cinn;

67. ag leagan béim ar an ngá atá ann an geilleagar ciorclach a chomhtháthú i mbeartais 
bainistithe dramhaíola sna RFanna; á iarraidh go bhforbrófaí réitigh nuálacha maidir le 
dramhaíl a laghdú agus a aisghabháil sna RFanna; ag tabhairt rabhaidh faoi chastacht agus 
costais an bhainistithe dramhaíola sna RFanna, rud a éilíonn tacaíocht d’infheistíochtaí 
sa bhonneagar chun an t-aistriú i dtreo geilleagar ciorclach a chur chun cinn; 

68. á iarraidh ar an gCoimisiún freisin lárionad don chomhrac i gcoinne an truaillithe mara 
a bhunú sna RFanna chun tacú le bonneagar bailithe agus cóireála bruscair muirí a 
chruthú;

69. á iarraidh ar an gCoimisiún, faoin gclár Fís Eorpach, glaonna a sheoladh le haghaidh 
tionscadail taighde eolaíochta dírithe ar na RFanna, ag leanúint ó na torthaí a baineadh 
amach leis an gclár Fís 2020;

TEIDEAL 4: Oiriúnú do dhúshláin agus do dheiseanna an tsaoil dhomhandaithe 

70. á mheabhrú go bhfuil acmhainneacht mhór agus dea-thréithe sonracha ag na RFanna a 
rachaidh chun tairbhe an Aontais ina iomláine, agus nach mór don Eoraip a bheith ag 
brath ar na RFanna, agus ar a gcomhar leis na tíortha ina gcomharsanacht, chun a 
luachanna daonlathacha agus a cuspóirí comhshaoil agus sóisialta a chur chun cinn; 

71. á iarraidh ar an gCoimisiún straitéisí macrairéigiúnacha a dhréachtú agus a chur chun 
cinn do na RFanna ina limistéir gheografacha faoi seach, ag féachaint ar na 
féidearthachtaí go léir maidir le comhordú iarbhír níos fearr a dhéanamh ar 
idirghabhálacha comhuaineacha chistí éagsúla AE (i.e. CFRE, an Cinneadh maidir leis 
na tíortha agus na críocha thar lear agus an Eoraip Dhomhanda (an Ionstraim um 
Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta));

72. á iarraidh ar an gCoimisiún freisin na RFanna a chur san áireamh i straitéis 
mhacrairéigiúnach an Atlantaigh, agus téamaí atá níos oiriúnaí do na réigiúin sin a gcur 
san aíreamh;

73. á mholadh go ndéanfaí an chomhpháirt nua atá tiomanta don chomhar leis na RFanna a 
chur chun  úsáide sa chlár nua INTERREG;

74. ag leagan béim ar an ngá atá le forbairt tionscadal comhair idir na RFanna éagsúla a 
neartú, a spreagadh agus a chur chun cinn, chun a staid gheostraitéiseach agus gheo-
eacnamaíoch a fheabhsú agus chun dea-chleachtais a roinnt;

A. Beartas iomaíochta cothrom agus iomchuí

75. ag cur béim ar an ngá atá le geilleagair na RFanna a chosaint ar chleachtais tráchtála 
ionsaitheacha, amhail margaí saortha agus mí-úsáid suíomhanna monaplachta;

76. á áitiú ar an gCoimisiún aird chuí a thabhairt ar shaintréithe na RFanna, go háirithe a n-
iargúltacht ó mhór-roinn na hEorpa agus ar mhéid teoranta a gcuid margaí, agus a bheartas 
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iomaíochta á chur chun feidhme aige, agus ag leagan béim ar a úsáidí atá maoluithe 
státchabhrach do na RFanna;

77. á chur in iúl gur díol sásaimh di reachtaíocht an Aontais maidir le státchabhair a bheith á 
cur in oiriúint do ghéarchéim COVID-19; á iarraidh ar an gCoimisiún féachaint an 
bhféadfaí cuid de na bearta eisceachtúla sin a choimeád do na RFanna, agus na bearta atá 
ann cheana do na réigiúin sin sa Rialachán ginearálta maidir le blocdhíolúine (GBER) 
agus sna treoirlínte maidir le státchabhair réigiúnach á gcoimeád ag an am céanna;

78. á iarraidh go gcruthófaí stádas sonrach d’fhiontair sna RFanna d’fhonn a n-iomaíochas a 
mhéadú, go háirithe ina limistéir réigiúnacha;

B. Iompar agus oscailt rochtana

79. á áitiú go bhfuil srianta tromchúiseacha ar na RFanna a bhaineann le hiargúltacht, 
nascacht íseal, spleáchas ar chalafoirt agus ar aerfoirt agus le tíreolaíocht; á mheas gur gá 
beartas iompair a chur i bhfeidhm a bheidh oiriúnaithe go hiomlán do staid iarmhír na 
RFanna faoi chuimsiú CFRE agus na Saoráide um Chónascadh na hEorpa (SCE); á 
iarraidh ar an gCoimisiún freisin POSEI le haghaidh iompair a chur chun feidhme mar 
uirlis bhreise chun na míbhuntáistí agus na caillteanais carntha sin a chúiteamh;

80. ag leagan béim ar an ngá atá ann naisc mhuirí agus aeir a chomhdhlúthú agus a fhorbairt 
idir na RFanna, laistigh de na RFanna, ach freisin le mórthír na hEorpa agus le tríú 
tíortha comharsanachta chun tacú lena n-inrochtaineacht;

81. ag leagan béim ar an ngá atá ann úsáid modhanna iompair atá níos inbhuanaithe agus ar 
lú an truailliú a dhéanann siad a spreagadh sna réigiúin sin trí roghanna malartacha ar 
bhreoslaí iontaise a chur chun cinn;

82. ag tacú leis an tiomantas Eorpach don iompar muirí glas agus do ghníomhaíochtaí 
nuálacha calafoirt chun an lorg carbóin agus an lorg comhshaoil san Aontas a laghdú agus 
á iarraidh ar na RFanna tairbhe a bhaint as sin;

83. ag leagan béim ar an ngá atá le costais iompair a laghdú, bíodh siad ar iompar paisinéirí 
nó ar iompar lastais, chun prionsabal an leanúnachais chríochaigh agus an 
chomhtháthaithe a ráthú, chomh maith le comhdheiseanna do na saoránaigh uile; á 
iarraidh go ndéanfaí bainistiú ar phraghsanna an aeriompair (go dtí na réigiúin sin agus 
uathu), an iompair ar an talamh (inmheánach, idir cathracha) agus an mhuiriompair (idir 
réigiúin agus oileáin); á mheas, i ndáil leis sin, gur cheart maoluithe do na RFanna a 
bheartú sa scéim trádála astaíochtaí CO2 i leith an mhuiriompair agus an aeriompair 
araon, agus, i gcás inarb iomchuí, i leith dreasachtaí airgeadais agus teicniúla;

84. á iarraidh ar an gCoimisiún, faoi SCE, glao sonrach ar thairiscintí a sheoladh agus na 
critéir incháilitheachta do na RFanna a oiriúnú chun creat tacaíochta a chur ar fáil do 
bhonneagar soláthair breosla mhalartaigh agus inbhuanaithe i bpríomhchalafoirt na 
réigiún sin, maidir le soghluaisteacht uirbeach agus eitlíocht;

85. á iarraidh ar an gCoimisiún freisin, agus athbhreithniú á dhéanamh ar Rialachán (AE) 
Uimh. 1315/2013 maidir leis an ngréasán tras-Eorpach iompair, gné na RFanna a 
ionchorprú trí idirnascadh idir an croíghréasán agus an gréasán cuimsitheach a áirithiú 
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agus tríd an gcreat coincheapúil do mhótarbhealaí na farraige a mhaolú;

86. á mheas gur gá don Choimisiún tacaíocht theicniúil a chur ar fáil chun rochtain a éascú 
do RFanna ar mhaoiniú Eorpach, go háirithe le haghaidh tionscadail a bhaineann leis an 
gComhaontú Glas agus le bonneagar mór a thógáil faoin gclár InvestEU;

C. Digiteach agus an spás

87. á chur in iúl gur díol sásaimh di an togra ón gclár don Eoraip Dhigiteach chun nascacht 
mhéadaithe agus scileanna digiteacha níos fearr a chur chun cinn sna RFanna; á iarraidh 
ar an gCoimisiún an tacaíocht theicniúil is gá a chur ar fáil chun Moil Nuálaíochta Digití 
Eorpacha a chruthú sna RFanna, mar a fhoráiltear sa chlár don Eoraip Dhigiteach;

88. ag cur béim ar an ngá atá ann nascacht dhigiteach na RFanna a áirithiú i gcomhréir leis 
an gclár oibre digiteach Eorpach mar uirlis mar uirlis le haghaidh forbairt eacnamaíoch 
agus comhdheiseanna i saol domhandaithe agus i ndomhan an-digitithe;

89. ag tarraingt aird ar an bhfíoras go gcuireann satailítí nascacht gan bhriseadh agus 
nascacht fíor-ardacmhainneachta ar fáil, rud atá bunriachtanach chun an deighilt 
dhigiteach a dhúnadh, go háirithe sna RFanna; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, 
an straitéis Eorpach um spáis a thabhairt cothrom le dáta trí bhearta sonracha a ghlacadh 
do na RFanna;

D. Beartas tráchtála

90. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go mbainfidh na RFanna tairbhe iomlán as 
comhaontuithe idirnáisiúnta (CCEnna, comhaontuithe saorthrádála, etc.) arna dtabhairt i 
gcrích idir AE agus tríú tíortha trí thascfhórsa maidir le ‘Tionchar an bheartais trádála ar 
na RFanna’ a bhunú, a mbeadh baint éifeachtach ag na RFanna leis, lena n-áirítear ag 
ionadaithe ó earnálacha RFanna;

91. á iarraidh ar an gCoimisiún staidéar a dhéanamh lena dtomhaisfear éifeachtaí carnacha 
comhaontuithe trádála le tríú tíortha ar fhorbairt shocheacnamaíoch na RFanna;

92. á iarraidh go gcomhlíonfaí caighdeáin chomhshaoil agus shóisialta Eorpacha i 
gcomhaontuithe trádála le tríú tíortha agus á iarraidh go n-áiritheofaí comhlíonadh na 
gcomhaontuithe sin trí bhearta éifeachtúla agus oibríochtúla;

93. ag tabhairt dá haire, má thagann iomadú ar na comhaontuithe trádála a thugtar i gcrích 
le tríú tíortha a tháirgeann táirgí talmhaíochta lena n-onnmhairiú, arb iad na táirgí 
céanna a tháirgeann na RFanna, ach go mbíonn dálaí éagsúla sóisialta agus comhshaoil 
ag na tríú tíortha sin, go bhféadfadh sé sin an iomaíocht a shaobhadh agus dáileadh an 
mhargaidh a athrú trí iomaíochas tháirgeoirí na dtráchtearra sin sa Chomhphobal a chur 
i mbaol; 

94. á iarraidh go gcaithfí ar bhealach difreáilte le táirgeadh na RFanna i ngach 
athchaibidlíocht maidir le comhaontuithe comhpháirtíochta eacnamaíche agus 
comhaontuithe saorthrádála chun cothromaíocht chóir a bhaint amach idir cosaint do 
tháirgí talmhaíochta íogaire agus cosaint do leasanna ionsaitheacha an Aontais, trí 
chlásail choimirce, idirthréimhsí agus cuótaí iomchuí do tháirgí na RFanna a bhreithniú 
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agus, i gcásanna áirithe, trí eisiamh a dhéanamh le haghaidh na dtáirgí is íogaire, amhail 
siúcraí speisialta;

95. ag meabhrú an ráitis chomhpháirtigh ó na trí institiúid atá i gceangal leis an rialachán 
maidir leis an sásra cobhsaíochta tar éis aontachas Eacuadór leis an gComhaontú idir an 
tAontas Eorpach agus Peiriú agus an Cholóim, ar ráiteas é ina luaitear go ndéanfaidh an 
Coimisiún anailís ar fhorbairt na margaí tar éis an sásra a bheith dulta in éag agus, i gcás 
ina rachaidh an staid ina bhfuil táirgeoirí bananaí na hEorpa in olcas, go rachaidh sé i 
mbun idirghabhála, tar éis dul i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara;

96. á mholadh go mbeadh faireachán ar leith ón bPríomh-Oifigeach Forfheidhmithe Trádála 
(Chief Trade Enforcement Officer), chun cásanna atá idirdhealaitheach do na RFanna a 
sheachaint, agus á iarraidh go gcuirfí prionsabal ‘na comhréireachta’ i bhfeidhm maidir 
le hallmhairí ó thríú tíortha i ndáil le táirgí orgánacha; 

E. Forbairt chultúrtha a chur chun cinn

97. á chur i bhfios go láidir gur ambasadóirí iad na RFanna maidir le réimse tionchair an 
Aontais a mhéadú agus gurb ionann iad agus deis iarbhír do bheartais sheachtracha an 
Aontais mar gheall ar a ngaireacht agus a gcaidreamh díreach le líon mór tríú tíortha;

98. ag leagan béim ar na buntáistí a ghabhann leis na suíomhanna geostraitéiseacha agus leis 
an gcaidreamh stairiúil atá ag roinnt RFanna san Atlantach le mór-roinn Mheiriceá agus 
le stáit oileánacha Mhuir Chairib; á mholadh go mbainfí tairbhe as suíomh fabhrach na 
gcríoch sin chun caidreamh idirnáisiúnta an Aontais Eorpaigh a spreagadh sa réigiún sin;

99. á mheabhrú go bhfuil an cultúr ina cholún d’fhorbairt phearsanta agus de shaibhriú 
frithpháirteach; á mheas gur gá tacaíocht níos fearr a thabhairt do mhalartuithe i réimse 
an chultúir;

100. á iarraidh go ndéanfaí teangacha réigiúnacha na RFanna a chosaint agus go dtabharfaí 
tacaíocht dóibh, teangacha ar chuid den saibhreas cultúrtha iad agus atá ina modhanna 
chun lánpháirtíocht agus comhroinnt mhacrairéigiúnach a bhaint amach;

F. Beartas imirce

101. ag tabhairt dá haire, agus é ina ábhar imní di, go mbíonn tionchar ag na sreafaí imirce 
sna RFanna; á chur in iúl cur in iúl gur cúis imní di staid na n-imirceach ar mionaoisigh 
neamhthionlactha iad sna RFanna agus á iarraidh go gcuirfí i bhfeidhm na caighdeáin 
glactha daonnúla is airde atá curtha in oiriúint do na mionaoisigh sin; ag leagan béim ar 
an ngá atá le cur chuige daonnachtúil lena bhféadfaí bainistiú éifeachtach ar shreabha 
imirce a áirithiú i gcomhréir leis an gComhshocrú Nua maidir le hImirce agus 
Tearmann agus le luachanna an Aontais;

102. á iarraidh go mbainfí leas as acmhainní ón gCiste um ‘Thearmann, Imirce agus 
Lánpháirtíocht’ agus go gcuirfí cistí breise sonracha ar fáil chun tacaíocht mhéadaithe a 
thabhairt do na Ballstáit sin a bhfuil a RFanna faoi bhrú mór ó thaobh imirce de; 

103. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún, chuig Coiste Eorpach na Réigiún, chuig na Ballstáit agus chuig Comhdháil 
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Uachtaráin na RFanna.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

I ngach áit, ar fud gach aigéain agus gach mór-roinne, tionscnaíonn an ghéarchéim sláinte 
éigeandálaí tromchúiseacha. Éilíonn sí go mbeadh ardú feasachta ann agus, níos mó ná riamh, 
go mbeadh beartais phoiblí éifeachtacha ann san Eoraip.

Cé acu a chreidimid nó nach gcreidimid sa ‘saol eile’; Tá freagracht as gníomh poiblí ar siúl 
agus éilíonn saoránaigh go dlisteanach réitigh chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhaonna, 
shochaíocha, eacnamaíocha agus chomhshaoil.

Mar atá gach áit agus is dócha, níos mó ná áit ar bith eile, tá na réigiúin is forimeallaí 
(RFanna) ar thús cadhnaíochta, agus iad ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin mhóra 
eacnamaíocha, shóisialta, aeráide agus chultúrtha.

Is é Airteagal 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) an uirlis chun 
RFanna a fhorbairt agus a atógáil. Ní mór é a chomhdhlúthú, a urramú go córasach agus a 
chomhtháthú go hiomlán i ngach beartas poiblí Eorpach.

Tá sé deimhnithe ag an ngéarchéim go bhfuil teacht aniar ollmhór ag mná agus ag fir sna 
críocha sin atá i bhfad ó mhór-roinn na hEorpa go geografach, ach tá béim leagtha léi freisin 
ar a bhfuil fós le déanamh chun an lámh in uachtar a fháil ar thearcfhorbairtí struchtúracha 
agus ar mhíchothromaíochtaí san fhorbairt agus sa chomhrac i gcoinne na 
bochtaineachta.

I lár na géarchéime, chomh maith leis an suaitheadh comhchoiteann domhanda, nuair a 
d’éiligh an srianadh ginearálaithe dúnadh na n-aerbhealaí agus na nasc muirí: sna RFanna, 
tharraing an tábhacht a bhaineann le hoileánachas agus na srianta a bhaineann le hiargúltacht 
ceist anuas láithreach a d’éirigh ina cheanglas go tapa:
‘Nuair is Eorpaigh sinn a chónaíonn ar oileán de chuid an Atlantaigh, in Amasóine nó san 
Aigéan Indiach 10000 km ó Strasbourg nó ón mBruiséil: Cé air ar féidir linn brath air 
dáiríre?’.
Ar an gcéad dul síos, ar gach duine againn. Ar ár n-acmhainní nádúrtha, ar ár scileanna áitiúla 
agus ar neart na hathléimneachta a fuaireamar ónár sinsir. Tá sé léirithe ag 
príomhearnálacha na talmhaíochta, an iascaigh agus an táirgthe áitiúil nach féidir 
déanamh dá n-uireasa agus go bhfuil géarghá, dá bhrí sin, le tacaíocht Eorpach chun a 
bhforbairt agus a n-aistriú éiceolaíoch a chumasú.

Mar fhreagairt ar éigeandálaí, tá freagrúlacht léirithe ag an Eoraip ina cuid gníomhaíochtaí 
chun tacú leis na réigiúin agus tá solúbthacht curtha isteach ina modhanna oibríochta aici, 
go háirithe trí bhearta nuálacha a chur i bhfeidhm ina beartas comhtháthaithe le bearta CRII 
agus CRII +.

Le bheith éifeachtach maidir leis na RFanna a atógáil tar éis COVID agus tar éis BREXIT, ní 
mór leas a bhaint as na ceachtanna uile a foghlaimíodh ó bhainistiú na géarchéime seo agus an 
méid a foghlaimíodh ó thaobh nuálaíochtaí sna treoirlínte straitéiseacha, úsáideacht 
bhunúsach Chistí Struchtúracha na hEorpa agus simpliú riaracháin a chomhdhlúthú agus 
a chomhtháthú chun an chomhpháirtíocht idir an Eoraip agus na RFanna a neartú.
Is é mian dhearbhaithe na hEorpa ‘gan éinne a fhágáil ar lár’ agus ní foláir na RFanna a 
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áireamh sa bhealach sin den chomhurraim, den nuálaíochtaí atá le tógáil agus den 
dlúthpháirtíochtaí nua. Fágann rath an chur chuige go gcaithfear gníomhaíochtaí a 
dhéanamh go tapa de na focail chun freastal ar shamhail nua forbartha a chosnaíonn 
acmhainneacht dhaonna agus acmhainní nádúrtha, a urramaíonn saineolas críochach agus 
rachmas cultúrtha, a spreagann tionscnaimh áitiúla, a dhéanann infheistíocht láidir in oiliúint 
daoine óga agus a chomhtháthaíonn an gá atá le straitéis réigiúnach. 

Le linn di comhdhlúthú a dhéanamh ar bhonn na sásraí chun na gnéithe sonracha a 
urramú mar aon leis an tacaíocht atá riachtanach i bhfianaise na ndúshlán struchtúrach, ní 
mór don Eoraip misneach agus cruthaitheacht áitiúil a spreagadh agus coinníollacha a 
chruthú sna RFanna chun an geilleagar agus an éiceolaíocht a thabhairt le chéile. Is ceist 
fhíorphráinneach é sin do na RFanna, ar gá dóibh, i gcomhthéacs leochaileachtaí sóisialta, 
eacnamaíocha agus aeráide, aghaidh a thabhairt ar dhúshlán na fostaíochta agus ar chaomhnú 
a mbithéagsúlachta eisceachtúla araon.

Cé go bhfuil an Eoraip tiomanta do Chomhaontú Glas a chur chun feidhme, ní mór 
Comhaontú Gorm a úsáid freisin chun acmhainneacht mhuirí agus aigéin a críoch a chosaint, 
a fhorbairt agus a shaothrú. 

Is iad na RFanna línte tosaigh aghaidheanna Afra-Atlantacha agus Aigéan Indiach na hEorpa; 
seasamh tábhachtach geostraitéiseach lena gceanglaítear ar na RFanna straitéis réigiúnach 
a fhorbairt le haghaidh comhpháirtíochta agus malartuithe lena gcomharsana 
réigiúnacha. Ní mór don Eoraip, óna taobh féin, féachaint chuige gan bac a chur ar 
chothromaíocht an chaidrimh réigiúnaigh idir na RFanna trí Chomhaontuithe um 
Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch nó Comhaontuithe Saorthrádála a shíniú le tríú tíortha nach 
n-ionchorpraíonn an gá atá le leasanna na réigiún forimeallach a chosaint.

Tá sé mar aidhm ag an tuarascáil seo gan na RFanna a chur san imeall ach i gcroílár na 
gníomhaíochta poiblí Eorpaí. 

Tá na hacmhainní ag an Eoraip agus ag na RFanna chun comhpháirtíocht a bhfuil buntáiste 
ag an dá thaobh a bhaint amach.  

Ar oileán Réunion, spreagann seanfhocal Criól misneach trína rá ‘pa kabab’ lé mor san esyé’ 
(is ionann ‘nach féidir’ agus ‘bás a fháil gan iarracht a dhéanamh’). Sa lá atá inniu ann, ní mór 
do na RFanna agus don Eoraip iarracht a dhéanamh barr feabhais a chur ar luamháin atá 
ann cheana; i dteannta a chéile, áfach, ní mór dúinn, thar aon ní eile, bealach nua forbartha 
a chur ar fáil trí chur chuige polaitiúil réamhghníomhach a struchtúrú chun gnéithe 
sonracha a urramú, spreagadh straitéiseach a thabhairt don nuálaíocht, go háirithe sa 
chomhrac ar son na fostaíochta, réimsí a fhorbairt le haghaidh réitigh ar an athrú aeráide, 
an bhithéagsúlacht a chosaint agus saibhreas cultúrtha a chur chun cinn.
Éilíonn na saoránaigh é. 
Is iad is bonn dár ndlisteanacht. 
Treoraíonn siad ár n-uaillmhian, ár ngníomhartha agus ár n-éilimh.
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