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TAIRISCINT I GCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar nascacht agus caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Áise
(2020/2115(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do Straitéis Slándála Dhomhanda an Aontais Eorpaigh maidir le Beartas 
Eachtrach agus Slándála an 28 Meitheamh 2016,

– ag féachaint don Teachtaireacht Chomhpháirteach ón gCoimisiún agus ó Ardionadaí an 
Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála an 19 Meán Fómhair 2018 
maidir leis an ‘An Eoraip agus an Áise a nascadh le chéile – Clocha coirnéil ionsar 
straitéis de chuid an Aontais Eorpaigh’,

– ag féachaint don Chomhpháirtíocht maidir le Nascacht Inbhuanaithe agus Bonneagar 
Cáilíochta idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin an 27 Meán Fómhair 2019,

– ag féachaint don ráiteas comhpháirteach ón Aontas Eorpach agus ó na Stáit Aontaithe 
maidir le réigiún na hÁise agus an Aigéin Chiúin an 12 Iúil 2012,

– ag féachaint do na Conclúidí ón gComhairle an 28 Bealtaine 2018 maidir le ‘Comhar 
feabhsaithe slándála AE san Áise agus leis an Áise’,

– ag féachaint don Teachtaireacht Chomhpháirteach an 15 Bealtaine 2019 maidir le 'An 
tAontas Eorpach agus an Áise Láir: Deiseanna nua do Chomhpháirtíocht níos Láidre',

– ag féachaint don Teachtaireacht Chomhpháirteach an 9 Márta 2020 dar teideal ‘I dtreo 
Straitéis Chuimsitheach leis an Afraic’,

– ag féachaint don Teachtaireacht Chomhpháirteach an 16 Aibreán 2019 maidir leis an 
Aontas Eorpach, Meiriceá Laidineach agus Muir Chairib:  teacht le chéile chun todhchaí 
choiteann a bhaint amach',

– ag féachaint don Teachtaireacht Chomhpháirteach an 18 Márta 2020 maidir le ‘Beartas 
Comhpháirtíochta an Oirthir tar éis 2020 lena dtreisítear an athléimneacht – 
Comhpháirtíocht an Oirthir a dhéanann beart do chách’,

– ag féachaint don Teachtaireacht Chomhpháirteach an 6 Deireadh Fómhair 2020 maidir 
le ‘Plean Eacnamaíoch agus Infheistíochta do na Balcáin Thiar’,

– ag féachaint don Teachtaireacht ón gCoimisiún an 29 Aibreán 2020 dar teideal 
‘Tacaíocht do na Balcáin Thiar chun dul i ngleic le COVID-19 agus leis an téarnamh 
iar-phainéalach – rannchuidiú an Choimisiúin roimh an gcruinniú idir ceannairí an 
Aontais agus na mBalcán Thiar ar an 6 Bealtaine 2020’,

– ag féachaint don Chlár Oibre Nascachta do na Balcáin Thiar a glacadh in 2015,

– ag féachaint don Teachtaireacht Chomhpháirteach an 7 Meitheamh 2017 maidir le ‘Cur 
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Chuige Straitéiseach maidir le hAthléimneacht’,

– ag féachaint don Teachtaireacht ón gCoimisiún an 29 Eanáir 2020 maidir le ‘imscaradh 
slán 5G in AE – bosca uirlisí AE a chur chun feidhme’ (COM(2020)0050),

– ag féachaint do Rialacha 54 agus 142(2) dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus ón gCoiste um 
Iompar agus um Thurasóireacht,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A9-0000/2020 ),

A. de bhrí go bhfuil gá le rialachas éifeachtach agus rannpháirtíocht leathan ó na Ballstáit 
agus ó gheallsealbhóirí eacnamaíocha agus sochaíocha chun luachanna bunúsacha an 
Aontais agus a leasanna comhroinnte a léiriú go héifeachtach mar straitéis chomhtháite 
dhomhanda nascachta le haghaidh an Aontais;

B. de bhrí gur cheart do straitéis dhomhanda nascachta freastal ar spriocanna 
phríomhbheartais an Aontais amhail an Comhaontú Glas don Eoraip, an tAistriú 
Digiteach agus cur chun cinn chearta an duine ar fud an domhain; de bhrí gur cheart dó 
cur le neart na hEorpa sa bheartas trádála, agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
phráinneacha nua amhail sláinte agus slándáil dhomhanda;

C. de bhrí gur thug an chomhpháirtíocht nascachta idir an tAontas agus an tSeapáin in 
2019 ábharthacht bhreise don straitéis sin; de bhrí gur cheart comhpháirtíochtaí le 
comhpháirtithe eile san Áise a bhunú; de bhrí gur cheart réigiún tosaíochta nascachta a 
ainmniú san Afraic chomh maith céanna leis an Áise;

D. de bhrí gur cheart straitéis dhomhanda nascachta a áireamh i gClár Oibre an 
Choimisiúin do 2021;

Prionsabail na Straitéise Nascachta

1. á thabhairt chun suntais go bhfuil an nascacht, mar thosaíocht bhunúsach ag an Aontas 
Eorpach, ina chuid mhór de chur chuige AE i leith dúshláin bhaile agus idirnáisiúnta; a 
chur i bhfios go bhfuil bród uirthi gur cuireadh beartais nascachta chun feidhme go 
rathúil i gcuid mhaith de chaidreamh seachtrach an Aontais; ag spreagadh an 
Choimisiúin agus SEGS chun Straitéis Dhomhanda Nascachta AE ('an Straitéis') a 
chruthú mar shíneadh ar an straitéis nascachta reatha idir an tAontas agus an Áise chun 
ár bhfealsúnacht nascachta agus ár mbeartais nascachta a ailíniú leis an aidhm ról an 
Aontais mar ghníomhaí fíor-gheopholaitiúil agus geo-eacnamaíoch a neartú;

2. ag dréim leis go rannchuideoidh an Straitéis le príomhbheartais chreata AE a chur chun 
feidhme maidir le hAontas láidir agus cóir a thógáil, infheistíocht a dhéanamh i 
gcaidreamh idirnáisiúnta síochánta, dul chun cinn eacnamaíoch a bhaint amach ar 
bhonn an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip agus an Chlaochlaithe Dhigitigh, agus an 
ceartas domhanda a chur chun cinn;

3. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim nach mór aghaidh a thabhairt go cuimsitheach sa 
Straitéis ar réimse leathan de ghnéithe polaitiúla, eacnamaíocha, cultúrtha, 
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inbhuanaitheachta agus slándála  bunaithe ar luachanna bunúsacha an Aontais agus ar a 
leasanna comhroinnte; á áitiú go gcaithfidh luachanna na saoirse, chearta an duine, an 
smachta reachta, an daonlathais, na dlúthpháirtíochta, na hinbhuanaitheachta, na 
cuimsitheachta, na trédhearcachta, na cómhalartachta agus an chloí leis an iltaobhachas 
an Straitéis a threorú;

4. á iarraidh ar gheallsealbhóirí eacnamaíocha agus sochaíocha ar leibhéal AE agus sna 
Ballstáit páirt a ghlacadh i bhforbairt na Straitéise;

5. á mheabhrú nach mór d’infheistíochtaí nascachta, chun fás inbhuanaithe agus poist a 
ghiniúint, an leas poiblí, éifeachtúlacht an mhargaidh agus inmharthanacht fhioscach a 
urramú, agus gabháil fiachais á seachaint ag an am céanna; á thabhairt chun suntais go 
bhfuil gá le hinfheistíochtaí den chineál sin chun tacú le hathléimneacht eacnamaíoch 
agus dícharbónú an gheilleagair, agus chun ardchaighdeáin chomhshaoil agus 
bithéagsúlachta a urramú; á chur i bhfáth go gcaithfidh siad cloí le caighdeáin arda 
maidir le cearta sóisialta agus saothair, trédhearcacht, cearta an duine, dícheall cuí, agus 
dea-rialachas, agus guth a thabhairt do na daoine a ndéanann na tionscadail difear 
dóibh;

6. ag cur an bhéim is mó ar an ngá atá le comhpháirtíocht chothrom le tíortha faoi seach; á 
chreidiúint nach mór don Straitéis sochair chomhroinnte a chruthú, spleáchais 
aontaobhacha nó gaistí fiachais a chosc, féinchinntiúchán a chumhachtú, agus í a chur i 
gcrích le meas frithpháirteach;

Rialachas na Straitéise

7. á chur i bhfáth nach mór an Straitéis a chomhordú le nascacht inmheánach laistigh den 
Aontas;

8. á chur i bhfios go láidir go bhfuil gné ilghnéitheach ag baint leis an Straitéis, a éilíonn 
comhordú éifeachtach ar na straitéisí, ar na beartais agus ar na tionscadail atá ann 
cheana le haghaidh nascacht idirnáisiúnta;

9. á mholadh go ndéanfadh Grúpa na gCoimisinéirí um Eoraip Níos Láidre ag feidhmiú 
mar Chomhlacht Comhordaithe na Nascachta an Straitéis a phlé go rialta, faoi 
chomhchathaoirleacht Leas-Uachtaráin/Ardionadaí agus Chomhordaitheora Nascachta 
ón gCoimsiún, go hidéalach  Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin;

10. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim go bhféadfaí comhleanúnachas agus úinéireacht 
nascachta i measc na mBallstát a fheabhsú trí Mheitheal thiomnaithe de chuid na 
Comhairle a chruthú;

11. á chreidiúint go bhfuil sé riachtanach geallsealbhóirí ábhartha a chur san áireamh chun 
go n-éireoidh leis an straitéis; á mholadh go gcruthófaí Grúpa Ardleibhéil Saineolaithe 
mar chomhlacht comhairleach maidir le nascacht idirnáisiúnta lena n-áirítear ionadaithe 
gnó, lucht tacaíochta chearta an duine, an chomhshaoil agus chearta an tsaothair, agus 
institiúidí idirnáisiúnta airgeadais;

12. á chreidiúint go láidir gur cheart go mbeadh ról lárnach ag bainc forbartha na hEorpa 
maidir le hinfheistíocht a bhainistiú i dtionscadail idirnáisiúnta nascachta, go háirithe 
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maidir le hinfheistíocht ón earnáil phríobháideach a fháil;

Tosaíochtaí na Straitéise

An tAistriú Glas

13. á chreidiúint gur cheart go mbeadh an comhrac i gcoinne an athraithe aeráide, chun 
geilleagair a dhícharbónú, chun bithéagsúlacht agus an comhshaol a chaomhnú ina 
thosaíocht uileghabhálach den Straitéis, go háirithe maidir le forbairt bonneagair; á 
iarraidh go ndéanfaí infheistíochtaí uile na nascachta a ghlasú go córasach; á chur in iúl 
go bhfuil tús áite á thabhairt do ghlasú an chomhair um fhorbairt, don infheistíocht sa 
bhonneagar trí chéile, agus go háirithe do ghné an fhuinnimh;
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An Claochlú Digiteach;

14. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dlús a chur lena n-uaillmhian maidir leis 
an gclaochlú digiteach; ag dréim leis go mbeidh an tAontas ina ghníomhaí iomaíoch 
domhanda sa digitiú ar comhchéim leis na Stáit Aontaithe agus leis an tSín; á mheas, sa 
chomhthéacs sin, gur ardtosaíocht don Aontas é an nascacht dhigiteach a chur chun 
cinn; á chreidiúint nach mór comhpháirtíochtaí digitithe le tríú tíortha a áireamh i 
bhforbairt an neamhspleáchais straitéisigh oscailte san earnáil sin; á chur i bhfios go 
láidir gur cheart go ndíreodh AE ar chomhcheannaireacht maidir le caighdeáin agus 
cleachtais idirnáisiúnta a bhunú agus a chosaint;

Daoine le Daoine

15. á chreidiuint gur colún bunúsach den Straitéis í an ghné idir daoine agus nach mór 
tosaíocht bhreise a thabhairt dóibh; ag cur béim ar theagmhálacha daoine a chur chun 
cinn i measc mac léinn, oiliúnaithe gairmiúla, gairmithe óga, lucht acadúil agus 
taighdeoirí, mar rud atá ríthábhachtach don tuiscint fhrithpháirteach agus don urraim 
fhrithpháirteach; ag moladh go mbeadh comhar den chineál sin ann bunaithe ar 
chuimsitheacht;  á iarraidh go háirithe go neartófaí gné na hóige trí fhóraim don óige 
chun inniúlacht teanga iasachta, malartuithe mac léinn agus malartuithe acadúla a chur 
chun cinn go frithpháirteach, agus go dtabharfaí aitheantas frithpháirteach do 
dhioplómaí;

16. ag tabhairt moladh do na tionscnaimh a glacadh do na Balcáin Thiar arb é is aidhm 
dóibh comhar agus malartuithe don óige a chur chun cinn, chomh maith leis an 
ngairmoideachas agus an ghairmoiliúint, agus ag moladh go gcuirfí cláir chomhchosúla 
ar fáil do chomhpháirtithe eile na Straitéise Nascachta, ag tosú le tíortha 
Chomhpháirtíocht an Oirthir;

Trádáil, Infheistíocht agus Caighdeáin

17. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá trádáil agus infheistíocht chun cuspóirí na 
Straitéise a bhaint amach; ag cur béim, sa chomhthéacs sin, ar an ról atá ag noirm agus 
caighdeáin idirnáisiúnta;  á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim go bhfuil sé de bhuntáiste 
ag samhail AE don bheartas um chaighdeánú a bheith nuálach, oscailte agus 
cuimsitheach, agus go gcaithfear é a chumasú chun leanúint de bheith ag déileáil leis an 
iomaíocht dhomhanda idir paraidímí caighdeánaithe éagsúla; ag cur béim, sa 
chomhthéacs sin, ar an ngá atá ann aon treocht fhorlámhach a chosc i gcaighdeánú TFC 
agus idirlíon na n-earraí amach anseo;

Sláinte

18. á chreidiúint go bhfuil sé léirithe le paindéim COVID-19 go bhfuil sé práinneach 
tosaíocht a thabhairt d’earnáil na sláinte mar réimse ríthábhachtach nua don chomhar, 
go háirithe maidir le teacht aniar na gcóras sláinte, rochtain ar chógais, trealamh leighis 
agus vacsaíní, spleáchais aontaobhacha a sheachaint, slabhraí soláthair tionsclaíocha 
sábháilte agus ilchineálacha a áirithiú, agus malartú dea-chleachtas i mbeartais 
bainistithe géarchéime agus beartais maidir le cosc paindéime;

Slándáil
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19. á chur in iúl go bhfuil sí lánchinnte nach mór gné shlándála na Straitéise a fhorbairt go 
práinneach le go mbeidh AE in ann coinneáil ar an eolas faoi dhúshláin nua slándála; á 
thabhairt chun suntais go bhfuil méadú ag teacht ar ábhair imní maidir leis an tslándáil a 
eascraíonn as Comharsanacht an Aontais Eorpaigh Thoir agus Theas; ag tathant ar 
SEGS agus ar na Ballstáit ról níos réamhghníomhaí a ghlacadh maidir leis na 
saincheisteanna sin;

Comhpháirtíochtaí nascachta

20. á chur in iúl gur geal léi bunú na Comhpháirtíochta idir an tAontas agus an tSeapáin 
maidir le Nascacht Inbhuanaithe agus Bonneagar Cáilíochta, lena ndírítear ar na Balcáin 
Thiar, Oirthear na hEorpa, Lár na hÁise, an Aigéin Chiúin agus an Afraic; á chur in iúl 
gur díol sásaimh di é na céimeanna praiticiúla a rinne an tSeapáin a mholadh go 
réamhghníomhach chun na huaillmhianta a comhaontaíodh a chur i gcrích;  á chur in iúl 
go bhfuil súil aici go n-éireoidh leis an Aontas agus leis an tSeapáin tús a chur le 
hoibríochtú na comhpháirtíochta sa chéad leath de 2021;

21. á chur in iúl gur geal lé an chaibidlíocht leanúnach chun comhpháirtíocht nascachta a 
fhorbairt leis an India; á chur in iúl go bhfuil sí ag súil leis go mbainfidh 
uachtaránachtaí rothlacha na hIodáile agus na hIndia, chomh maith le huachtaránachtaí 
G20 na hIodáile agus na hIndia, leas as an dtionchar atá acu chun dul chun cinn a 
dhéanamh;  á chur in iúl gur geal léi freisin na malartuithe taiscéalaíocha idir an tAontas 
agus an Chóiré maidir le comhpháirtíocht nascachta, agus á chur in iúl go bhfuil súil 
aici go mbeidh dul chun cinn maith ann in 2021; ag moladh go mbunófaí 
comhpháirtíocht nascachta idir an tAontas agus ASEAN lena ndírítear ar idirnascadh le 
Máistirphlean Nascachta agus píblíne tionscadal ASEAN atá ann cheana féin;

22. á chur in iúl gur geal léi prionsabail ghinearálta choincheap an Líonra Gorm Dot (BDN) 
arna dtionscnamh ag na Stáit Aontaithe; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar SEGS dul i 
mbun plé le BDN, gan tacú leis go fóill fad is a bheidh ábhair imní maidir le 
hinbhuanaitheacht atá fós gan réiteach;

23. ag cur in iúl go bhfuil an tAontas fós sásta féachaint ar an gcomhpháirtíocht le 
Tionscnamh Chrios agus Bhóthar na Síne i gcásanna sonracha nuair nach gcuireann sé 
sin isteach ar bhunphrionsabail an Aontais;

24. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar SEGS cumais láidre faireacháin a fhorbairt i 
straitéisí nascachta tíortha eile, lena n-áirítear ar na hacmhainní airgeadais arna n-úsáid 
go hiarbhír;

Nascacht Dhomhanda

25. ag cur béim láidir ar an bhfíoras nach mór aird ar leith a thabhairt, i Straitéis 
Dhomhanda an Aontais Eorpaigh maidir le Nascacht, ar an nascacht le mór-roinn 
chomharsanach na hAfraice; ag dréim leis go ndéanfaidh an iarracht sin taithí an 
Aontais a chomhtháthú le beartais lena gcuirtear nascacht chun feidhme san Afraic trí 
chomhar um fhorbairt; á iarraidh go bpléifear an sprioc sin ar leibhéal ard leis an Aontas 
Afracach, agus go mbeadh comhpháirtíocht nascachta idir an tAontas agus an Afraic 
mar thoradh air faoi dheireadh 2021;
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26. ag dréim leis go ndéanfaidh an cur chuige cumarsáide nua a thíolacadh a mbeidh insint 
shoiléir ag gabháil leis chun infheictheacht leordhóthanach a chruthú do bheartais 
nascachta an Aontais agus do thorthaí na mbeartas sin;

°

° °

27. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig Uachtarán na Comhairle 
Eorpaí, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig Leas-Uachtarán an 
Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas 
Slándála, chuig na Ballstáit, agus chuig Comhpháirtithe Nascachta an Aontais Eorpaigh.


