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B9-0157/2020

Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir an gcreat airgeadais ilbhliantúil nua, le 
hacmhainní dílse agus leis an bplean téarnaimh
(2020/2631(RSP))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do Riail 132(2) dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint d’Airteagail 2 agus 3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) agus de 
Phrótacal Uimh. 28 a ghabhann leis maidir le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach,

– ag féachaint d’Airteagail 225, 311 agus 312 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE),

– ag féachaint dá rún an 14 Márta 2018 maidir leis an gcéad CAI eile: Ag ullmhú 
sheasamh na Parlaiminte maidir le CAI tar éis 20201,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún an 2 Bealtaine 2018 le haghaidh rialachán ón 
gComhairle lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2021 go 2027 
(COM(2018)0322),

– ag féachaint dá tuarascáil eatramhach an 14 Samhain 2018 maidir leis an gcreat 
airgeadais ilbhliantúil 2021-2027  – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar 
chomhaontú,

– ag féachaint dá rún an 10 Deireadh Fómhair 2019 maidir le creat airgeadais ilbhliantúil 
2021-2027 agus acmhainní dílse: is mithid freastal ar ionchais na saoránach2,

– ag féachaint do phointe 16 de Chreat-Chomhaontú an 20 Deireadh Fómhair maidir leis 
an gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach3,

– ag féachaint do phointe 10 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 idir 
Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach 
maidir le Reachtóireacht Níos Fearr4,

– ag féachaint dá rún an 17 Aibreán 2020 maidir le gníomhaíocht chomhordaithe AE chun 
paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a chomhrac5,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle Eorpach an 23 Aibreán 2020 trínar cuireadh 
de chúram ar an gCoimisiún anailís a dhéanamh ar na riachtanais shonracha agus togra 

1 IO C 162, 10.5.2019, lch. 51.
2 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0032.
3 IO L 304, 20.11.2010, lch. 47.
4 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.
5 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0054.
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le haghaidh plean téarnaimh a ullmhú go práinneach,

– ag féachaint don ráiteas ón nGrúpa Euro an 8 Bealtaine 2020 maidir le tacaíocht don 
ghéarchéim phaindéime,

– ag féachaint don tuarascáil ón nGrúpa Euro ar fhreagairt an bheartais eacnamaíoch 
chuimsithigh ar phaindéim COVID-19, a foilsíodh an 9 Aibreán 20,

– ag féachaint don Tionscnamh Infheistíochta mar Fhreagairt ar an gCoróinvíreas (CRII) 
agus an Tionscnamh Infheistíochta mar Fhreagairt ar an gCoróinvíreas Plus (CRII +), a 
ghlac an Pharlaimint an 26 Márta 2020 agus an 17 Aibreán 2020 faoi seach, lenar 
tugadh breis solúbthachta do na Ballstáit, go háirithe, i ndáil le Cistí Struchtúracha agus 
Infheistíochta na hEorpa (SIE) a úsáid,

– ag féachaint don phacáiste EUR 540 billiún a ghlac an Grúpa Euro chun tacú leis na 
Ballstáit, le cuideachtaí agus le hoibrithe le linn na géarchéime COVID-19, tríd an Sásra 
Cobhsaíochta Eorpach (SCE), an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) agus an ionstraim 
le haghaidh tacaíocht shealadach chun rioscaí dífhostaíochta a mhaolú i gcás éigeandála 
(SURE),

– ag féachaint don dearbhú ó Uachtarán an Choimisiúin an 16 Aibreán 2020 chuig Seisiún 
Iomlánach Pharlaimint na hEorpa maidir le huasteorainneacha acmhainní dílse bhuiséad 
fadtéarmach an Aontais a mhéadú ó 1.2 % go dtí suas le 2 % de OIN AE-27 a bhí ann 
roimh an ngéarchéim go ceann tréimhse shealadach,

– ag féachaint do Réamhaisnéis Eacnamaíoch Earrach 2020 ón gCoimisiún, a foilsíodh an 
6 Bealtaine 2020,

– ag féachaint don bhreithiúnas ó Chúirt Bhunreachtúil Chónaidhm na Gearmáine maidir 
le Clár Ceannaithe Sócmhainní Earnála Poiblí (PSPP) an Bhainc Cheannais Eorpaigh 
(BCE) an 5 Bealtaine 2020 agus do phreaseisiúint Chúirt Bhreithiúnais an Aontais 
Eorpaigh an 8 Bealtaine 2020,

– ag féachaint do chreat sealadach a bheith glactha an 19 Márta 2020 chun a chur ar 
chumas na mBallstát tuilleadh tacaíochta a thabhairt don gheilleagar le linn ráig 
COVID-19 trí úsáid a bhaint as an tsolúbthacht iomlán dá bhforáiltear faoi na rialacha 
maidir leis an státchabhair,

– ag féachaint don chinneadh ó Chomhairle Rialaithe BCE an 18 Márta 2020 maidir leis 
an gClár Ceannaithe d'Éigeandáil na Paindéime,

– ag féachaint don ráiteas ó airí airgeadais an Aontais an 23 Márta 2020 maidir leis an 
gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis i bhfianaise ghéarchéim COVID-19,

– ag féachaint do Chomhaontú Pháras lena leagtar amach creat domhanda chun athrú 
contúirteach aeráide a sheachaint trí theorainn a chur leis an téamh domhanda i bhfad 
faoi bhun 2 °C agus iarrachtaí a dhéanamh ar é a theorannú go 1.5 °C,

– ag féachaint do Chairt Shóisialta na hEorpa (athbhreithnithe) ó Chomhairle na hEorpa 
an 3 Bealtaine 1996,
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– ag féachaint do Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta (CECS) a d’fhógair an Pharlaimint, 
an Chomhairle agus an Coimisiún i mí na Samhna 2017,

– ag féachaint don nóta i dtaobh measúnú tosaigh ón Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair 
(ILO) an 18 Márta 2020 dar teideal ‘COVID-19 agus an saol oibre: Tionchair agus 
Freagairtí’,

– ag féachaint do Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) na Náisiún Aontaithe, 

– ag féachaint do Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine 1948,

– ag féachaint do Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh,

A. de bhrí, tar éis é a chur siar roinnt uaireanta, go bhfuiltear ag dréim leis go dtíolacfaidh 
an Coimisiún togra nuashonraithe le haghaidh chreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) 2021-
2027 ag deireadh mhí na Bealtaine 2020, chomh maith le togra le haghaidh plean 
téarnaimh lena dtacófar leis an téarnamh tar éis ghéarchéim COVID-19, le maoiniú agus 
acmhainní méadaithe;

B. de bhrí go bhfuil paindéim COVID-19 tar éis tionchar ollmhór agus suaiteach a imirt ar 
chórais eacnamaíocha na mBallstát agus go bhfuil sí ina cúis le cur isteach ar an tsochaí, 
go háirithe a mhéid a bhaineann le grúpaí leochaileacha agus le hioncam agus cearta 
oibrithe; de bhrí, ó thaobh méide de, gur cúlú eacnamaíoch nach bhfacthas riamh cheana 
an cúlú eacnamaíoch atá ann de dheasca na géarchéime sláinte; de bhrí go bhfuiltear ag 
tuar go dtarlóidh crapadh tuairim is 7.5 % ar OTI AE in 2020, rud a fhágfaidh go 
dtitfidh sé i bhfad níos doimhne ná mar a thit sé le linn na géarchéime airgeadais 
domhanda in 2009, agus nach ndéanfaidh sé ach téarnamh de thuairim is 6% in 2021;

C. de bhrí go bhfuil paindéim COVID-19 tar éis iarmhairtí bheartais nualiobrálacha an 
Aontais a nochtadh agus a léiriú nach ann do chomhordú agus dlúthpháirtíocht i measc 
na mBallstát ag tráth géarchéime sláinte, rud a chuir moill freisin ar na bearta a bhí 
riachtanach chun tacú le Ballstáit a bhí i ndeacracht thromchúiseach agus chun borradh 
a chur faoi théarnamh eacnamaíoch agus sóisialta; de bhrí gur mhainnigh AE 
comhstraitéis a chur chun cinn chun an víreas a chomhrac ar mhaithe le hiomaíocht idir 
na Ballstáit in éadáil acmhainní tearca sláinte a sheachaint;

D. de bhrí go raibh córais cúraim sláinte faoi bhrú mór, agus go leanann siad de bheith faoi 
bhrú mór, chun cúram leormhaith a áirithiú do gach othar; de bhrí go bhfuil laghdú 
leanúnach ag teacht ar an gcistiú atá á bhfáil acu agus go bhfuil faillí á dhéanamh orthu 
mar thoradh ar phróisis léirscaoilte agus príobháidithe, ar lámh amháin, agus mar 
thoradh ar bhearta déine den eite dheis, ar an lámh eile;

E. de bhrí go bhfuil cinneadh déanta ag an gCoimisiún an ‘clásal éalaithe ginearálta’ a 
leagtar amach sna rialacha easnaimh a ghabhann leis an gComhshocrú Cobhsaíochta 
agus Fáis a ghníomhachtú in iarracht caiteachas poiblí ag na Ballstáit a spreagadh, ach 
nach bhfuil aon ghníomh cinntitheach déanta aige chun é a ionadú le Comhshocrú 
Forbartha agus Fostaíochta Inbhuanaithe;

F. de bhrí go bhfuil sé geallta ag an mBanc Ceannais Eorpach go ndéanfaidh sé Clár 
Ceannaigh Éigeandála Paindéime ar fiú EUR 750 billiún é a bhunú chun urrúis earnála 



RE\1205033GA.docx 5/12 PE647.633v01-00

GA

príobháidí agus poiblí a cheannach, a bheidh mar pháirtfhóirithint ar fhiachas rialtais le 
linn na géarchéime, chomh maith le EUR 120 billiún a chur ar fáil le haghaidh bearta 
éascaithe cainníochtúil agus EUR 20 billiún i gceannaigh fiachais;

G. de bhrí, an 23 Aibreán 2020, gur fhormhuinigh Ceannairí Stáit nó Rialtais AE na cinntí 
ón nGrúpa Euro an 9 Aibreán 2020 maidir le SCE, in éineacht leis na cinntí maidir le 
tograí BEI agus an Choimisiúin, arb ionann iad agus pacáiste is fiú EUR 540 billiún, atá 
neamhleor, agus míchuí i roinnt cásanna, ós rud é go bhforchuireann pacáiste SCE 
iasachtú agus coinníollacht dhocht agus nach n-áirithíonn sé cearta saothair ná nach 
ráthaíonn sé tuarastail faoi chuimsiú SURE;

H. de bhrí go bhfuil éifeachtaí an‑difriúil ag géarchéim COVID-19 ar gheilleagair na 
mBallstát agus na réigiún, ós rud é go bhfuil éagsúlacht mhór ann maidir leis an 
acmhainneacht atá ann freagairt don ghéarchéim eacnamaíoch; de bhrí gurb iad na 
Ballstáit agus na réigiúin is measa atá buailte ag an ngéarchéim sláinte is mó a bheidh 
thíos leis freisin ó thaobh an gheilleagair de;

I. de bhrí, sna Ballstáit uile, gurb iad na daoine is leochailí sa phobal is mó a bheidh thíos 
leis mar gheall ar dhrochiarmhairtí eacnamaíocha na géarchéime sláinte; de bhrí gur 
rídhócha go dtiocfaidh méadú ar éagothromaíochtaí sóisialta, eacnamaíocha agus 
réigiúnacha, laistigh de na Ballstáit agus ar fud AE ina iomláine;

J. de bhrí go bhfuil spásanna fioscacha an-éagsúil ag na Ballstáit; de bhrí go bhféadfadh sé 
go mbeadh baol ann go n-eascródh géarchéim nua fiachais cheannasaigh as struchtúr 
ilchineálach AE, as tionchar éagsúil a chuid beartas agus as na freagairtí neamhleora ar 
an ngéarchéim eacnamaíoch;

K. de bhrí go bhfuil sé de dhualgas ar na gníomhaithe Eorpacha uile a ngeilleagair a athrú 
chun tacú le sochaithe atá cuimsitheach, atá cothrom, agus atá inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de; de bhrí nach bhféadfaidh aon réiteach ó AE le haghaidh téarnaimh, ar 
réiteach é atá fóinteach ó thaobh na heacnamaíochta de, fiacha na mBallstát a mhéadú 
tuilleadh;

L. de bhrí, le linn na géarchéime roimhe seo, go raibh an creat rialachais eacnamaíoch 
reatha, go háirithe an Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis, thar a bheith 
comhthimthriallach agus go bhfuil na difríochtaí eacnamaíocha in AE géaraithe aige, dá 
bhrí sin;

M. de bhrí nach bhfuil na bearta a glacadh agus atá á mbreithniú ar leibhéal AE in aon 
ghaobhar do bheith ina réiteach is gá ar na saincheisteanna atá ann mar gheall ar an staid 
eacnamaíoch agus shóisialta ar measa í de bharr iarmhairtí ráig COVID-19; de bhrí gur 
nochtadh leis na bearta sin, mar a léiríodh i gcruinnithe an Ghrúpa Euro le déanaí, na 
mórchontrárthachtaí atá ann laistigh den Aontas Eorpach, chomh maith leis an easpa 
dlúthpháirtíochta agus le heaspa na freagartha leormhaithe ar mhéid na bhfadhbanna ar 
gá do na Ballstáit agus do phobail na hEorpa dul i ngleic leo, agus lamháltais á 
ndéanamh ag an am céanna i leith leasanna na mórchumhachtaí Eorpacha agus na 
ngrúpaí móra eacnamaíocha agus airgeadais; de bhrí go bhfuil na bearta sin teoranta 
agus sealadach, gur cinneadh iad de réir loighic féichiúnais lena gcuirtear fiachas breise 
le fiachais atá neamh-inbhuanaithe cheana agus de réir coinníollachtaí nach ráthaíonn 
cearta oibrithe agus daoine ná nach bhfreagraíonn do riachtanais na mBallstát, rud a 
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fhágann gur doimhne na neamhshiméadrachtaí, na héagothromaíochtaí agus ceangail 
spleáchais laistigh de AE;

N. de bhrí nach bhféadfar, i gcúinse ar bith, an ráig de COVID-19 a mhí-úsáid mar 
leithscéal chun moill a chur ar dhul i ngleic leis an éigeandáil aeráide agus chomhshaoil; 
de bhrí go bhfuil gá agus deis ann anois níos mó ná riamh go ndéanfar atógáil ghlas 
agus shóisialta ar ár sochaí agus geilleagar i ndiaidh na ráige;

O. de bhrí gur fadhbanna domhanda iad an eipidéim féin agus an ghéarchéim eacnamaíoch 
agus shóisialta atá ag éirí aisti; de bhrí go gcaithfear dlúthpháirtíocht agus comhar ar an 
leibhéal domhanda a chur in ionad na hiomaíochta;

P. de bhrí go bhfuil sé ráite ag EIS go bhféadfaí 305 milliún post lánaimseartha a 
chailleadh sa dara ráithe de 2020 mar thoradh ar an ngéarchéim eacnamaíoch agus 
saothair atá luathaithe ag paindéim COVID-19;

Q. de bhrí go bhfuil daoine i lóistín forbhásach, in obair fhorbhásach agus neamhthipiciúil, 
i gcampaí neamhfhoirmiúla nó gan dídean agus ina gcónaí ar na sráideanna, gan 
rochtain ar uisce agus ar shláintíocht leormhaith, ach chomh maith leis sin gan rochtain 
leormhaith ar fhaisnéis agus ar rochtain dhigiteach chuí, is iad go háirithe atá buailte go 
dona ag na bearta ionlonnaithe a fhorfheidhmítear sna Ballstáit;

CAI nua, uaillmhianach agus atreoraithe a chomhlíonadh fíor-riachtanais agus ionchais 
daoine

1. á mheabhrú di an seasamh a ghlac sí an 14 Samhain 2018, cé nach leor é, agus a 
athdhearbhaigh sí an 10 Deireadh Fómhair 2019, gur cheart leithreasaí gealltanais don 
tréimhse 2021-2027 a shocrú ag EUR 1 324.1 billiún i bpraghsanna 2018 (1.3 % de OIN 
AE-27 roimh an ngéarchéim); á chur i bhfios go láidir go bhfuil an comhthéacs iomlán 
inar glacadh an seasamh sin athraithe ó bhonn de bharr ghéarchéim an choróinvíris; á 
chur i bhfáth, dá bhrí sin, go bhfuil gá le leithreasuithe riarthacha suntasacha sa bhreis ar 
na cinn i seasamh na Parlaiminte chun freagairt ar an ngéarchéim leanúnach, ar 
éagothroimí méadaitheacha agus easaontais mhéadaitheacha idir Ballstáit agus ar 
dhúshláin shóisialta, eacnamaíocha, chríochacha, chomhshaoil, fostaíochta agus sláinte 
níos déine;

2. á mheabhrú go bhfuil an beartas comhtháthaithe bunaithe ar dhlúthpháirtíocht, agus go 
bhfuil sé cruthaithe arís eile gurb é ceann de na beartais is éifeachtúla chun dul i ngleic 
leis na dúshláin ghéara atá nasctha le géarchéim an choróinvíris; á iarraidh go mbeadh 
buiséad atreisithe fadtéarmach ann don bheartas chomhtháthaithe agus comhbheartas 
talmhaíochta a bheidh athchóirithe go mór agus fíor-inbhuanaithe le himchlúdaigh níos 
mó i dtéarmaí ainmniúla i gcomparáid le CAI 2014-2020; á mheabhrú go n-áirithítear 
leis an dá bheartas sin, cóineasú inmheánach, folláine daoine, caighdeán cóir 
maireachtála, agus forbairt tuaithe, agus go rannchuidítear leo leis an gcomhrac i 
gcoinne éagothromaíochtaí idir réigiúin agus Ballstáit;

3. á chur i bhfios go láidir, maidir le haon athruithe reachtaíochta amach anseo, gur cheart 
go mbeadh léiriú ar an tionchar buiséadach a d’fhéadfadh a bheith ar an mbeartas 
comhtháthaithe curtha ina dteannta; á chur i bhfáth nach féidir déileáil leis an mbeartas 
comhtháthaithe mar uirlís ar mhaithe le cistí agus ionstraimí eile a mhéadú nó a dhíriú; á 
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chur i bhfios go láidir más rud é go bhfuil an beartas comhtháthaithe le haghaidh a 
thabhairt ar thosaíochtaí nua in earnálacha amhail sláinte, turasóireacht inbhuanaithe 
agus cultúr, agus le díriú níos mó ar thosaíochtaí sóisialta agus saothair ar leith, go 
bhfuil gá le méadú suntasach ó thaobh acmhainní de; á mheabhrú gur cheart go mbeadh 
deontais fós mar uirlís phríomha sa bheartas comhtháthaithe, go háirithe chun tacú le 
seirbhísí poiblí agus sóisialta agus le FBManna; á iarraidh go mbeadh sciath chosanta 
speisialta ann do bhardais, atá bunriachtanach toisc go mbeidh caillteanas mór ioncaim, 
go háirithe do bhardais, ann de dheasca na géarchéime agus na ndrochionchas 
eacnamaíoch atá ag éirí aisti, agus ag an am céanna, go mbeidh ualach breise airgeadais 
ann dóibh freisin;

4. á mheabhrú gur croíluachanna iad an tsíocháin agus an dlúthpháirtíocht san Aontas agus 
ba cheart go dtacaítear leo go comhsheasmhach trí bhuiséad an Aontais; á chur i bhfáth, 
ina theannta sin, leathadh mear domhanda phaindéim COVID-19 agus a tionchar 
tromchúiseach ar thríú tíortha freisin; suite de go bhfuil dlúthpháirtíocht agus comhar 
idirnáisiúnta de dhíth chun teacht slán ón ngéarchéim dhomhanda seo; á éileamh, dá 
bhrí sin, go ndéanfar na leithdháiltí chuig beartais chosanta, mhíleata agus slándála 
inmheánaigh a chur ar ceal, agus go ndéanfar a mbuiséid a athleithdháileadh chuig 
croíbheartais cóineasaithe inmheánaigh agus dlúthpháirtíochta, amhail beartais um 
chomhtháthú, um thalmhaíocht, um chabhair dhaonnúil, agus um chomharsanacht agus 
um fhorbairt; á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach nach ndéanfaidh deontóirí an cistiú 
atá leithdháilte cheana féin chuig sláinte agus cearta gnéis agus atáirgthe (SRHR) a 
athleithdháileadh chuig tosaíochtaí eile a bhaineann le freagairt COVID-19; á 
chreidiúint gur cheart go n-áireoidh an tAontas SHRH ina freagairt dhaonnúil agus 
forbartha ar phaindéim COVID-19;

5. á thabhairt chun suntais gur léiríodh le paindéim COVID-19 an riachtanas práinneach 
atá le cistiú méadaithe agus leordhóthanach don Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc 
agus a Rialú (ECDC), don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) agus don 
Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA), agus mar aon leis sin, do na 
húdaráis náisiúnta atá freagrach as na réimsí sin trí chláir AE;

6. á mheas, mar fhreagairt ar ghéarchéim COVID-19, gur cheart sciar níos mó de CAI 
2021-2017 a shannadh do sheirbhísí poiblí náisiúnta, réigiúnacha agus cathracha, do 
chórais cúraim sláinte poiblí, don taighde, don Chiste um Chabhair Eorpach do na 
Daoine is Díothaí (FEAD), don oideachas, don chomhshaol agus do chlár LIFE, do 
FBManna, d’iascaigh chósta ar mhionscála, agus do bheartais forbartha agus dhaonnúla;

7. á chur i bhfáth gur gá laghdú 70 % CO2 a bheith ann faoi 2030 chun an sprioc de 1.5 C i 
gComhaontú Pháras a bhaint amach, agus prionsabail an chothromais i gCreat-
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC) á gcur san 
áireamh; á chur i bhfios go láidir gur cheart go rachadh na spriocanna príomhshruthaithe 
aeráide agus bithéagsúlachta i CAI 2021-2027 dul níos faide ná na leibhéil a leagtar 
amach ina thuarascáil eatramhach; á iarraidh sprioc 50 % maidir leis an gcaiteachas ar 
an aeráid agus ar an gcomhshaol don chéad CAI eile;

8. á iarraidh go ndéanfar príomhshruthú cothrománach ar spriocanna Chomhaontú Pháras 
agus SFInna na Náisiún Aontaithe; á chur i bhfios go láidir gur cheart aistriú cóir a 
mheas mar chur chuige beartais cothrománaigh AE ina gcumhdaítear na luachanna a 
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bhaineann le hurraim do chearta sóisialta agus comhshaoil, folláine daoine, agus 
cóineasú sóisialta, eacnamaíoch agus críochach aníos, agus lena mbainfear amach 
dícharbónú domhain i gcomhréir le spriocanna 2030; á chur i bhfáth gur cheart go 
gcuirfear na luachanna sin chun feidhme faoin gCiste um Aistriú Cóir agus go n-
áiritheofar an t-aistriú chuig geilleagar saor ó charbón a bheith inbhuanaithe, 
cuimsitheach agus cóir ar bhonn sóisialta agus a bhfuil géarghá leis;

9. ag moladh gur cheart go sainaithneofar as measc cheannteidil CAI na hearnálacha 
inbhuanaithe tosaíochta agus línte buiséid ag a bhfuil ardacmhainneacht chun 
gníomhaíocht eacnamaíoch agus poist ar ardcháilíocht a chruthú, agus ba cheart dóibh 
cistiú tosaíochta a fháil, i bhfianaise a bhfuil beartaithe cistí a shannadh do thionscadail 
atá ‘réidh le dul’;

10. á athdhearbhú a seasaimh gan a toiliú a thabhairt do CAI nua gan comhaontú a bheith 
ann i dtaobh cur le córas acmhainní dílse AE agus athbhreithniú a dhéanamh air;

11. á iarraidh go méadófar go 2 % de ONI AE-27 roimh an ngéarchéim uasteorainn na n-
acmhainní dílse a bheidh ag AE do thréimhse 2021-2027 ina hiomláine; á chur i bhfáth 
gur cheart na cistí breise a thiocfaidh ón méadú sin a leithdháileadh go sainráite chuig 
beartais a rannchuidíonn le maolú COVID-19, agus chuig croíbheartais shóisialta, 
chomhshaoil agus dlúthpháirtíochta chomh maith;

12. á iarraidh ar an gCoimisiún CAI nua a mholadh do 2021-2027 a bheidh i bhfad níos 
uaillmhianaí agus atreoraithe, i gcomhréir leis na bprionsabail thuasluaite, ag a mbeidh 
cistiú breise do bheartais chomhtháthaithe, chomhshaoil, fostaíochta agus sláinte;

13. á iarraidh ar an gCoimisiún plean teagmhasach CAI a bheidh uaillmhianach agus 
bunaithe ar dhlúthpháirtíocht a ullmhú láithreach, don teagmhais atá nach mór 
dosheachanta nach mbeidh CAI 2021-2027 aontaithe in am chun teacht i bhfeidhm an 1 
Eanáir 2021, agus go ndéanfaidh an Coimisiún amhlaidh ní hamháin chun líontán 
sábhála a chur ar fáil do thairbhithe chláir an Aontais trí uasteorainneacha 2020 a fhad, 
ach chun rannchuidiú go héifeachtach chun tionchar ilghnéitheach COVID-19 a 
mhaolú; á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh plean teagmhasach CAI bailí ar feadh 
bliain amháin ar a laghad, ag tosú ó mhí Eanáir 2021, agus gur cheart go ndéanfar foráil 
ann d’athchoigeartuithe, tiontuithe, agus solúbthachtaí iomchuí, agus do mhéaduithe 
spriocdhírithe freisin;

Plean téarnaimh atá cóir ar bhonn sóisialta agus comhshaoil nach bhfágann aon duine ar 
lár

14. á chur in iúl gur saoth léi moill an Choimisiúin maidir lena phlean téarnaimh a chur in 
iúl, agus á chur i bhfáth go bhfuil gá le comhordú agus pleanáil éifeachtach ar leibhéal 
an Aontais; á iarraidh ar an gCoimisiún plean iomlánaíoch téarnaimh a chur ar aghaidh 
a bheidh bunaithe ar mhodh an chomhphobail, agus lena gcuirfear ar chumas na Ballstát 
a ngeilleagair a athrú ó bhonn ar bhealach inbhuanaithe, comhtháite agus cothrom ó 
thaobh na sochaí de i gcomhréir le SFInna;

15. á iarraidh ar an gCoimisiún Chiste Téarnaimh Eorpach de EUR 1.5 trilliún ar a laghad a 
thíolacadh, a bheith maoinithe trí bhannaí suthaine nua a mbeidh ráta úis nialasach ag 
gabháil leo, ba cheart a leithdháileadh idir na Ballstáit i gcomhréir le rialacha 
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comhtháthaithe, agus trí deontais a úsáid gan aon choinníollacht mhaicreacnamaíoch nó 
eile a bheith leo; á chreidiúint gur cheart do BCE na bannaí sin a cheannach, agus gur 
ceart iad a eisiaimh chun críche an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis a 
chomhlíonadh go dtí go n-aisghairfear é;

16. á mheabhrú di gur cheart go mbeadh an comhtháthú agus an cóineasú ina 
príomhcholúin den phlean téarnaimh; á chreidiúint go gcaithfidh téarnamh ar fud AE a 
bheith bunaithe ar iomstraimí agus beartais uile-AE lena seachnófar leathnú na n-
éagothroimí a bhfuil tionchar neamhshiméadrach na géarchéime is cúis leo; á 
chreidiúint go dtacóidh beartas láidir comhtháthaithe leis an téarnamh sna réigiúin uile, 
go n-aisiompófar doimhniú na n-éagsúlachtaí sóisialta, eacnamaíocha agus críochacha, 
agus go gcuideofar leis na sochaithe agus na daoine is mó atá thíos, is laigí agus is 
leochailí, agus go gcuideofar le fás inbhuanaithe agus cruthú post a chur chun cinn; á 
chreidiúint gur cheart leanúint den fhreagairt láithreach ar an ngéarchéim agus den 
tacaíocht leachtachta go dtí go mbeidh comharthaí soiléire téarnaimh le feiceáil ón na 
Ballstáit, na réigiúin agus na hearnálacha is mór atá ag fulaingt; á chur i bhfáth, chun 
athléimneacht fhadtéarmach ghéarchéime, cobhsaíocht eacnamaíoch, cothroime 
shóisialta agus fás inbhuanaithe a thógáil, ní mór go bhfaighidh an plean téarnaimh 
infheistíocht uaillmhianach phoiblí a chur sláinte, oideachas, oiliúint, an geilleagar 
digiteach agus an comhshaol chun cinn, agus dul i ngleic le dúshláin struchtúrtha go 
láidir ag an am céanna; á iarraidh go gcuirfear san áireamh sa phlean téarnaimh agus ina 
ghnéithe uile gnéithe sonracha na réigiún is forimeallaí mar a shainmhínítear in 
Airteagal 349 CFAE;

17. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go dtabharfaí aghaidh ar na héagothromaíochtaí 
géaraithe agus ar an bhfiachas neamhshiméadrach náisiúnta a thagann as paindéim 
COVID-19 trí bhíthin bearta nithiúla, neamh-déine, lena n-áirítear deontais úis 
nialasaigh, agus frithpháirtiú agus athstruchtúrú fiachais nua;

18. á chur i bhfáth gur léirigh ráig COVID-19 na heasnaimh atá sa gheilleagar margaidh, 
agus táirgeadh agus trádáil á rialú ag fiontair ilnáisiúnta agus ag earnáil airgeadais 
bhoilscithe; á chreidiúint, le straitéis téarnaimh, gur cheart go ndíreofaí ar infheistíochtaí 
poiblí fadtéarmacha in earnálacha ríthábhachtacha an fhíorgheilleagair, lena gcruthófar 
poist ardcháilíochta agus forbairt chothrom, agus lena mbainfear amach cuspóirí 
uaillmhianacha maidir leis an aeráid; á chur i bhfios go bhfuil géarghá le plean 
infheistíochta poiblí chun forbairt earnála táirgiúla poiblí a chur chun cinn, go háirithe i 
gcás earnálacha straitéiseacha amhail cógais, táirgí sláintíochta, trealamh cosanta 
pearsanta agus feistí leighis; á chur i bhfáth nach leithdháilfear stáitchabhair agus 
tacaíocht airgeadais de gach cineál eile ó na Ballstáit agus ón Aontas ach ar 
chuideachtaí nach seachnaíonn cáin a íoc agus nach bhfuil díbhinní íoctha acu;

19. á mheas nach leor an pacáiste iomlán de EUR 540 billiún a d’fhormheas an Grúpa Euro 
an 9 Aibreán 2020 i bhfianaise na riachtanas méadaithe; á chur in iúl gur saoth léi gur 
ionstraimí fiachais go bunúsach iad na hionstraimí sin, rud a bheidh ina chúis le méadú 
mór ar fhiachais phoiblí sna Ballstáit uile; ag cur i gcoinne an raon feidhme chúng, na 
hacmhainne teoranta, na coinníollachta agus na maoirseachta a ghabhann leis an EUR 
240 billiún a cuireadh ar fáil trí SCE, a thug ar na Ballstáit is mó a dteastaíonn cúnamh 
airgeadais uathu gan na huirlisí sin a úsáid; á iarraidh ar an nGrúpa Euro leibhéal an 
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chúnaimh agus na dtéarmaí araon a athscrúdú sa togra uaidh;

20. á chur in iúl gur cúis mhór buartha di modhanna staitistiúla an Choimisiúin, go háirithe 
na toimhdí giarála a chuireann sé i bhfeidhm chun cistí a ghiniúint, ar ródhóchasach iad; 
á chreidiúint go láidir nach leor díreach na hionstraimí cistiúcháin atá ann cheana a 
athlipéadú chun go mbeidh téarnamh eacnamaíoch agus claochlú eacnamaíoch ann a 
bhfuil géarghá leo;

21. á thabhairt dá haire gur dlúth an bhaint idir paindéim COVID-19 agus an cúlú 
eacnamaíoch dá deasca, an éigeandáil aeráide agus an fíor-neamhionannas; á iarraidh ar 
an gCoimisiún buiséad an Phlean Infheistíochta Inbhuanaithe a mhéadú go EUR 2 
thrilliún, a chaithfear le Comhaontú Sóisialta agus Glas don Eoraip a chistiú, comhaontú 
a bheidh forásach agus é mar aidhm leis na milliúin post nua a chruthú, comhtháthú 
sóisialta agus eacnamaíoch agus ullmhacht na gcóras sláinte a fheabhsú in aghaidh 
paindéimí amach anseo, agus aghaidh a thabhairt ar an éigeandáil aeráide; á chur i 
bhfáth gur cheart go gcaithfí airgead poiblí le tionscadail phoiblí agus tairbhí don 
phobal a bheith mar thoradh air; á mheas nach leor an Teachtaireacht ón gCoimisiún 
maidir leis an bPlean Infheistíochta d’Eoraip Inbhuanaithe an 14 Eanáir 2020 agus go 
bhfuil sé ag brath rómhór ar mhaoiniú príobháideach a shlógadh le ráthaíochtaí poiblí;

22. á iarraidh go mbeadh plean tacaíochta Eorpach ann do FBManna agus go háirithe 
d’earnálacha an oideachais, an spóirt, an chultúir, na meán, na cruthaitheachta agus na 
turasóireachta, atá i measc na n-earnálacha sin is mó atá thíos leis an ngéarchéim;

23. á iarraidh, i bhfianaise an rialaithe a rinne Cúirt Bhunreachtúil Chónaidhm na 
Gearmáine le déanaí, ar na Ballstáit sainordú BCE a athrú gan mhoill ionas go mbeidh 
sé ar a chumas gníomhú mar fhíor-iasachtóir dála deiridh cosúil le bainc cheannais i 
ndlínsí eile, agus é a chur faoi smacht iomlán daonlathach; á chur i bhfios gur féidir leis 
an gCoimisiún na deacrachtaí dlíthiúla atá ann faoi láthair a shárú trí na bannaí a 
choinneáil go dtí go bhféadfar na hathruithe dlíthiúla is gá a dhéanamh;

24. á iarraidh go n-aisghairfí an Comhshocrú Cobhsaíochta, an reachtaíocht maidir le 
Rialachas Eacnamaíoch (‘sé-phaca’ agus ‘dé-phaca’), an Seimeastar Eorpach agus an 
Conradh Buiséadach, agus go gcuirfí Comhshocrú Forbartha agus Fostaíochta 
Inbhuanaithe ina n-ionad, lena n-áiritheofar fostaíocht, fás cuimsitheach agus cosaint an 
chomhshaoil; á chur i bhfios go láidir, go bhforbróidh an tAontas agus na Ballstáit, ar an 
mbealach sin, dóthain lamháil inlíochta chun infheistíocht phoiblí a chur chun cinn, 
seirbhísí poiblí agus a bhfeidhmeanna sóisialta a chistiú, gníomhaíocht eacnamaíoch a 
threisiú, go háirithe sna hearnálacha táirgiúla, agus úinéireacht phoiblí agus rialú 
earnálacha straitéiseacha den gheilleagar a cheadú; á chur i bhfios go láidir, ina theannta 
sin, go n-áiritheofar nach leanfaidh beartais déine ‘an tsolúbthacht’ atá ceadaithe ag an 
Aontas i láthair na huaire, ar beartais iad a tharraing anás ar chodanna den tsochaí go 
forleathan, tar éis ghéarchéim 2008 mar shampla;

25. á iarraidh go ndéanfaí na téarmaí, na haibíochtaí, an t-ús agus méideanna an fhiachais 
phoiblí a athchaibidil, ionas gur féidir acmhainní ó sheirbhísiú fiachais a atreorú chuig 
na riachtanais eacnamaíocha agus shóisialta práinneacha sna Ballstáit;

26. á iarraidh ar an gCoimisiún bearta a ghlacadh chun go n-íoslaghdófar fo-éifeachtaí an 
mhaolaithe is gá ar na rialacha maidir le státchabhair, a fhágann gur dóichí go méadóidh 
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an bhearna idir na Ballstáit agus idir gnólachtaí;

27. á chur i bhfáth go gcaithfidh rochtain ar aon chistiú aisghabhála an smacht reachta a 
urramú, a bheith i gcomhréir le sprioc 1.5 C i gComhaontú Pháras agus le spriocanna 
2030 i ndáil le laghdú astaíochtaí, cuspóirí sóisialta a chomhlíonadh amhail an 
bhochtaineacht agus neamhionannas ioncaim a laghdú, agus imghabháil cánach, 
pleanáil ionsaitheach cánach, seachaint cánach agus sciúradh airgid a chomhrac;

28. á iarraidh ar an gCoimisiún cuideachtaí eischósta agus cuideachtaí a bhí i mbun 
imghabháil cánach, seachaint cánach nó calaois chánach a eisiamh ó chláir BEI a théann 
i ngleic le hiarmhairtí eacnamaíocha agus sóisialta na paindéime, agus ó chabhair 
phoiblí eile a bhaineann le COVID-19, go háirithe ciste dífhostaíochta SURE;

29. á chreidiúint gur cheart sásra cánach carbóin ag teorainneacha an Aontais, lena ngearrfaí 
cáin go héifeachtach ar charbón breise a ghintear trí tháirgeadh lasmuigh den Aontas 
agus iompar chuige, a chur le chéile le haistriú teicneolaíochtaí comhshaoil trí 
shaorcheadúnais a dheonú do thíortha i mbéal forbartha;

30.  á chur i bhfáth go láidir nár cheart d’oibrithe, in imthosca ar bith, íoc as an ngéarchéim 
seo; á iarraidh ar institiúidí an Aontais agus ar na Ballstáit an téarnamh a chistiú trí 
chánacha atá comhréireach le rachmas agus ioncam, cáin rachmais uaillmhianach a 
mholadh, cáin ioncaim chorparáide atá comhréireach agus éifeachtach a bhunú, go 
háirithe do chuideachtaí san earnáil airgeadais a bhain brabús as idirbhearta 
gearrthéarmacha agus amhantracha, agus chun tacú le cáin ar idirbhearta airgeadais 
(‘Cáin Tobin’);

31. á iarraidh ar institiúidí an Aontais agus ar na Ballstáit bearta a ghlacadh chun poist agus 
pá na milliún oibrí atá thíos leis an ngéarchéim a chosaint, agus chun sláinte agus dálaí 
oibre na n-oibrithe sin a mheastar a bheith riachtanach le linn na géarchéime a ráthú, 
agus tacaíocht airgeadais a thabhairt dóibh freisin;

32. á iarradh ar an gCoimisiún, ar na Ballstáit agus ar na réigiúin tionscadail trasteorann a 
chistiú chun forbairt eacnamaíoch agus shóisialta a chur chun cinn trí chistí an 
Chomhair Chríochaigh Eorpaigh (ETC), trí bhéim a leagan ar thionscadail ar 
mhionscála, a d’fhéadfadh a bheith ríthábhachtach do limistéir trasteorann agus d’eora-
réigiúin, agus trí shoghluaisteacht trasteorann an lucht saothair a éascú, nuair is féidir ó 
thaobh sláinte de, lena n-áirítear trí phrionsabal an chomhionannais deiseanna a chur 
chun cinn, agus tríd an gcreat riaracháin, sóisialta agus rialála a choigeartú;

33. á áitiú go ndéanfaí leis an bplean téarnaimh agus leis an togra athbhreithnithe CAI 
cosaint a thabhairt do chistiú a leithdháiltear ar chomhionannas inscne, ar chearta na 
mban, lena n-áirítear SRHR, ar chearta an duine agus ar eagraíochtaí na sochaí sibhialta, 
chun leanúnachas na gclár a áirithiú agus chun aghaidh a thabhairt ar an tionchar 
díréireach a bheidh ag an ngéarchéim ar mhná, ar chailíní agus ar ghrúpaí imeallaithe;

34. á iarraidh go ndéanfaí bearta chun a áirithiú sna freagairtí ar an ngéarchéim a leanfaidh 
an phaindéim atá ann faoi láthair nach ndéanfar na grúpaí is mó atá i mbaol na 
bochtaineachta agus atá imeallaithe cheana féin a fhágáil ar leataobh, lena n-áirítear 
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mionlaigh agus daoine de bhunadh imirceach; á iarraidh, leis an togra athbhreithnithe 
CAI agus leis an bplean téarnaimh, go ndéanfaí infheistíocht leordhóthanach dhíreach a 
chur ar fáil d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta, lena n-áirítear eagraíochtaí imirceach 
agus eagraíochtaí faoi stiúir mionlaigh, go ndíreofaí ar na heagraíochtaí sin a thacaíonn 
le pobail imeallaithe, agus iad a chumasú chun freastal ar níos mó daoine; á iarraidh ar 
an CAI nua a áirithiú nach laghdófaí acmhainní chun imircigh agus dídeanaithe a 
ghlacadh, agus a lánpháirtiú agus a gcuimsiú luath a áirítear sa Chiste um Thearmann, 
Imirce agus Lánpháirtíocht (AMIF) atá beartaithe, agus go mbeidh na grúpaí sin 
incháilithe do thacaíocht leordhóthanach beag beann ar a stádas inimirce;

35. á chur i bhfáth gurb í an Pharlaimint an t-aon institiúid san Aontas a thoghtar go 
daonlathach; á chur in iúl gur saoth léi go bhfuil an bonn á bhaint dá ról ceannasach sa 
chaibidlíocht faoi CAI 2021-2027 agus faoin bplean téarnaimh; á chur i bhfáth gur 
cheart an pacáiste téarnaimh a bheith substaintiúil agus neadaithe sa CAI nua, 
uaillmhianach agus atreoraithe; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an gComhairle 
sainchumais na Parlaiminte mar chomhreachtóir a urramú, agus a bheith ag obair go 
trédhearcach; á chur i bhfáth nach ligfidh sí don Choimisiún ná don Chomhairle 
Eorpach an Pharlaimint a fhágáil in áit na leathphingine; á chur i bhfáth go gcaithfear 
grinnscrúdú parlaiminteach a dhéanamh ar gach beart a dhéanfaidh an Coimisiún a chur 
chun feidhme; á iarraidh go gcuirfí ar ceal cinntí chun an Pharlaimint a fhágáil i 
leataobh;

°

° °

36. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún, chuig an mBanc Ceannais Eorpach agus chuig rialtais, parlaimintí agus 
comhpháirtithe sóisialta na mBallstát.


