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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Eachtracha ar an gCoiste um Fhorbairt, mar an coiste atá 
freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á chur i bhfios go láidir go bhfuil an Eoraip agus an Afraic an-ghar dá chéile go 
geografach, go bhfuil naisc stairiúla agus chultúrtha láidre acu agus go bhfuiltear á 
dtabhairt níos gaire le chéile trí mhéadú sa trádáil agus trí dhúshláin chomhroinnte, ina 
bhfuil gá le cur chuige Eorpach-Afracach agus le húsáid acmhainní AE atá dírithe ar 
thorthaí;

2. á chur i bhfios go láidir go bhfuil próiseas na forbartha ar ilchríoch na hAfraice 
ríthábhachtach do rathúnas, do chobhsaíocht agus do shlándáil na hEorpa agus na 
hAfraice araon;

3. á chur i bhfáth go bhfuil gá práinneach le comhpháirtíocht fhadtéarmach agus 
ilghnéitheach, ar cheart go gciallódh sé sin, freisin, comhar polaitiúil níos láidre atá 
bunaithe ar chomhionannas, ar iontaoibh agus ar luachanna comhroinnte;

4. á thabhairt dá haire go bhfuil an Afraic ag dul faoi phróiseas lánpháirtithe ar an leibhéal 
réigiúnach, ar an leibhéal ilchríochach, agus ar an leibhéal idirnáisiúnta agus go leanann 
na  54 thír fós de bheith roinnte agus éagsúlaithe i réimsí atá ríthabhachtach do AE ó 
thaobh straitéise de, amhail caighdeáin agus cleachtais a aithnítear go hidirnáisiúnta i 
dtrádáil, i gcearta an duine, i bhforbairt inbhuanaithe agus suíomh in eagraíochtaí 
idirnáisiúnta;

5. á chur in iúl gur díol sásaimh di an teachtaireacht chomhpháirteach ón gCoimisiún agus 
ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála an 9 
Márta 2020, dar teideal ‘I dtreo straitéis chuimsitheach leis an Afraic’ 
(JOIN(2020)0004); á iarraidh ar rannpháirtíocht AE atá láidir agus leanúnach i slándáil, 
i gcobhsaíocht agus i bhforbairt na hAfraice;

6. á chur i bhfáth go bhfuil AE i measc an chéad dreama chun costais na mbeartas 
díobhálach uile a úsáidtear i gcoinne na hAfraice a sheasamh, agus go bhfuil imreoirí 
eile, go háirithe an tSín agus an Rúis, dírithe ar a dtairbhí féin chun dochair do 
cheannasacht na hAfraice agus do shlándáil na hEorpa;

7. á chur in iúl go bhfuil sé den tuairim chéanna gur cheart an t-ábhar faoi shlándáil na 
hAfraice a chur faoi chúram na nAfracach agus gur cheart do AE cuidiú lena 
gcomhpháirtithe Afracacha chun an cuspóir deiridh sin a bhaint amach go rathúil.


