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An Bhruiséil

Ábhar: Ionchur ón gCoiste um Rialú Buiséadach ar na moltaí maidir leis na 
caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na 
Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (2020/2023(|INI)

A Chathaoirleacha, a chairde, 

Maidir leis an ábhar thuasluaite, chinn an Coiste um Rialú Buiséadach (CONT) tuairim a 
thíolacadh i bhfoirm litreach. 

Iarrann an Coiste um Rialú Buiséadach (CONT) ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus 
ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí atá freagrach, na barúlacha agus na 
moltaí seo a leanas a chur san áireamh agus iad ag ullmhú rún Pharlaimint na hEorpa do mhí 
an Mheithimh. 

Thar ceann Choiste CONT, bheinn an-bhuíoch díbh dá n-áiritheodh sibh go gcuirfear seasamh 
agus barúlacha CONT maidir leis na pointí thuas san áireamh sa rún ón bParlaimint.

Le dea-mhéin, 

Monika Hohlmeier
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MOLTAÍ

A. de bhrí nach mór go n-áireofaí forálacha soiléire agus éifeachtúla i ngaolmhaireacht sa 
todhchaí a bheadh láidir, lena lamhálfaí do bhainistiú airgeadais fónta ag an dá Pháirtí, 
agus nach mór di a bheith bunaithe ar struchtúr rialachais iomchuí agus é á chinntiú 
nach gceadófaí dul sa seans le cosaint leasanna airgeadais AE; 

B. de bhrí go mbeidh tionchar ag Brexit ar phríomhbhealaí trádála idir an tAontas 
Eorpach agus an Ríocht Aontaithe, ar an slabhra soláthair earraí agus ar oibreoirí 
eacnamaíocha (comhpháirtithe gnó, soláthraithe, idirghabhálaithe agus iompróirí, i 
measc oibreoirí eile); 

C. de bhrí go mbeidh comhar custaim agus socruithe éascaithe trádála tábhachtach don dá 
Pháirtí chun lamháil do thrádáil dhéthaobhach rianúil agus dhlisteanach agus chun 
leasanna airgeadais agus creat rialála gach páirtí a chosaint; 

D. de bhrí go mbeidh sé níos casta dul i mbun gnó leis an Ríocht Aontaithe tar éis Brexit 
ó thaobh cúrsaí custaim agus nósanna imeachta CBL, toisc go ngintear athruithe le 
haghaidh custaim, CBL agus máil nuair a dhéantar earraí a bhogadh taobh istigh de 
AE nó go dtí/ó thríú tír; 

E. de bhrí go bhfuil sé ríthábhachtach sláine mhargadh aonair AE agus an Aontais 
Custaim a chaomhnú, chomh maith leis na ráthaíochtaí uile a sholáthraítear leis ó 
thaobh calaois agus gáinneáil a chomhrac; 

F. de bhrí go mbeidh dhá mhargadh agus dhá ord dhlíthiúla éagsúla ann a bheidh taobh le 
chéile, agus go bhféadfadh rioscaí oibríochtúla a bheith ann leis sin; de bhrí, sa 
chomhthéacs sin, go mbeidh dhá rogha i ndáil le cur chuige ag údaráis chustaim na 
Breataine maidir le táirgí a thiocfaidh isteach i dTuaisceart Éireann: (i) rialacha agus 
taraifí na Ríochta Aontaithe a chur i bhfeidhm le haghaidh aon táirge, ar tríú tír a áit 
tionscnaimh agus ar táirge é nach bhfuil beartaithe don mhargadh Eorpach agus (ii) 
rialacha agus taraifí AE a chur i bhfeidhm le haghaidh aon táirge eile, atá fós ag teacht 
ó thríú tíortha nó ón Ríocht Aontaithe, atá beartaithe do mhargadh aonair AE agus 
seiceálacha á ndéanamh ar na táirgí sin ag an am céanna; 

G. de bhrí, i ndáil le Tuaisceart Éireann, go mbaileodh údaráis na Breataine CBL agus 
dleachtanna custaim ann thar ceann AE agus go gcuirfidís iad ar aghaidh chuige; 

H. de bhrí, sa bhreis ar chistí an bheartais comhtháthaithe arb ann dóibh ar bhonn níos 
ginearálta, go bhfuil réigiún teorann Thuaisceart Éireann agus na hÉireann tar éis 
tairbhiú, go háirithe, de chláir trasteorann agus idir-phobail, lena n-áirítear clár 
PEACE Thuaisceart Éireann; de bhrí gur rannchuidigh na cláir sin go cinnte leis an 
bpróiseas síochána i réigiún teorann Thuaisceart Éireann agus na hÉireann agus le tacú 
le Comhaontú Aoine an Chéasta, agus go bhfuil siad fós ag tabhairt tacaíocht 
d’athmhuintearas na bpobal sin;

Creat rialachais airgeadais agus grinnscrúdaithe
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1. á mheas gur bunriachtanach, le linn na gcaibidlíochtaí, go mbunófaí modúlachtaí 
leordhóthanacha agus soiléire do ghrinnscrúdú AE, forálacha lena lamhálfar do 
bhainistiú fónta airgeadais mar aon le forálacha lena saineofar cuntasacht na Ríochta 
Aontaithe;

2. á iarraidh, dá bhrí sin, go dtabharfaí aird ar leith ar na prionsabail agus coinníollacha is 
infheidhme a bhaineann le ‘Rannpháirtíocht i gCláir an Aontais’ agus ‘Socruithe 
cothrománacha agus rialachas’; á áitiú go háirithe go gcuirfí na prionsabail bhunúsacha 
seo a leanas in iúl go soiléir agus go dtiocfaí ar chomhaontú maidir leo:

(i) beidh aon rannpháirtíocht ag an Ríocht Aontaithe i gcláir áirithe de chuid an 
Aontais faoi réir na gcoinníollacha caighdeánacha is infheidhme maidir le 
rannpháirtíocht tríú tíortha nach mór iad a leagan síos go soiléir i gcláir agus 
ionstraimí comhfhreagracha an Aontais; 

(ii) ní mór a áirithiú go mbeadh forálacha agus ráthaíochtaí ceangailteacha 
láidre/daingne ann maidir le Cosaint Leasanna Airgeadais an Aontais chomh maith le 
Bainistiú Fónta Airgeadais do chláir AE agus do chláir Euratom agus do 
chomhghnóthais a mbeadh an Ríocht Aontaithe rannpháirteach iontu, is é sin le rá, 
maidir le rialú, iniúchóireacht agus cigireachtaí ar chur chun feidhme clár cistithe mar 
aon le himscrúduithe i gcás calaoise; 

3. á iarraidh go ndéanfaí an ceart rochtana ar sheirbhísí an Choimisiún, Cúirt Iniúchóirí na 
hEorpa, OLAF agus OIPE a áirithiú agus a urramú, mar aon le ceart grinnscrúdaithe 
Pharlaimint na hEorpa; á mheabhrú di nach mór go nglacfaí le Cúirt Bhreithiúnais an 
Aontais Eorpaigh mar an Chúirt inniúil i gcásanna a bhaineann le hurraim do dhlí AE 
agus lena léirmhíniú; 

An Prótacal maidir le hÉirinn agus Tuaisceart Éireann a chur chun feidhme 

4. á thabhairt dá haire, le Comhaontú um Tharraingt Siar ‘Brexit’ agus go háirithe leis an 
bPrótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann, go gcuirtear réiteach oibríochtúil ar fáil 
chun teorainn chrua ar oileán na hÉireann a sheachaint, agus sásra ‘toilithe’ á chruthú 
leis freisin maidir le cur i bhfeidhm fadtéarmach dhlí ábhartha AE i dTuaisceart Éireann, 
inter alia maidir le saincheisteanna ailínithe rialála i ndáil le hearraí agus custam agus 
CBL; 

5. á thabhairt dá haire go mbeidh Tuaisceart Éireann fós ailínithe le tacar teoranta de 
rialacha AE, go sonrach maidir le hearraí, agus go mbeidh feidhm ag Cód Custaim an 
Aontais maidir le hearraí a thagann isteach i dTuaisceart Éireann, agus go seachnófar, 
dá bhrí sin, aon seiceálacha agus rialuithe custaim ar oileán na hÉireann; 

6. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá rialacha dlíthiúla soiléire, cur chun feidhme 
trédhearcach agus sásraí rialaithe éifeachtacha chun rioscaí córasacha do CBL agus 
calaois chustaim a sheachaint, nó míúsáid bhréige eile de réiteach a d’fhéadfadh a bheith 
doiléir; 

7. ag tabhairt rabhaidh, mura leagtar síos rialacha agus sásraí rialaithe soiléire, dlíthiúla 
agus trédhearcacha maidir leis an déchóras custaim a bheidh bunaithe ar rialacha AE 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_ga
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agus na Ríochta Aontaithe faoin gcomhpháirtíocht nua agus mura gcuirtear chun 
feidhme iad, go bhfuil riosca ann go mbeidh méadú ar dheiseanna calaoise, smuigleála 
earraí, góchumtha agus seachanta taraifí; 

8. á chreidiúint, thairis sin, gur cheart airdeall ar leith a thabhairt ar sheiceálacha agus 
iniúchtaí araon ar earraí a thagann isteach i dTuaisceart Éireann trí áiteanna eile sa 
Ríocht Aontaithe, ar earraí de thionscnamh tríú stáit eile iad, agus gurb é atá i gceist ná 
go rachaidís isteach i margadh aonair AE ansin; 

9. á mheabhrú di gurb é an seasamh atá ag Parlaimint na hEorpa, atá seasta agus atá curtha 
in iúl aici go minic arís is arís, gur cheart soláthar foirne feabhsaithe a áirithiú, mar aon 
le leibhéal trealaimh leordhóthanach agus ceannródaíoch a bheith ag na hoifigí agus 
údaráis chustaim fhreagracha, lena n-áirítear socruithe iomchuí d’oifigigh AE atá 
lonnaithe i dTuaisceart Éireann; á chur in iúl gur cúis bhuartha di go bhfuil údaráis na 
Breataine tar éis diúltú arís agus arís eile údarú a thabhairt i dtaca le hoifig bhuan a 
oscailt d’oifigigh AE i mBéal Feirste; 

10. á iarraidh go ndéanfaí measúnú cuimsitheach ar na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann le 
linn cur chun feidhme, go háirithe i ndáil le calaois chustaim agus CBL agus gáinneáil 
(smuigleáil) a chomhrac; á mheas gur riachtanach foráil a dhéanamh maidir le húsáid 
critéar riosca lena bhféadfar saincheisteanna a chur san áireamh, amhail tionscnamh 
agus ceann scríbe deiridh earraí, cainníochtú cuí luach na n-earraí, sainiú nádúr na n-
earraí (an cineál earra), mar aon lena áirithiú go mbeidh líon ard go leor samplaí rialaithe 
ann agus go méadófar líon na samplaí i gcás na n-earraí sin ar mó an baol go ndéanfar 
gáinneáil nó smuigleáil orthu; á chur in iúl gur cúis bhuartha di an riosca méadaithe 
ionchasach go mbeadh níos mó allmhairí neamhdhleathacha ann d’earraí le dearbhuithe 
tionscnaimh bréige nó de tháirgí nach mbeadh beartaithe don mhargadh aonair a 
thiocfadh isteach in AE agus a ndéanfadh díobháil, sa bhealach sin, do leas airgeadais 
an Aontais; 

Comhar custaim agus cúnamh riaracháin frithpháirteach

11. á mheas gur bunriachtanach tosaíocht a thabhairt sna caibidlíochtaí do shainiú rialacha 
soiléire i dtaca le saincheisteanna custaim, go háirithe seiceálacha agus rialuithe 
custaim; 

12. ós rud é go bhfuil nósanna imeachta custaim an-chasta, á iarraidh, le linn na 
gcaibidlíochtaí, go ndéanfaí gealltanais láidre agus bearta coimircithe éigeantacha a 
dhaingniú, ionas go ráthófar rialuithe rianúla agus bailiú cuí CBL agus dleachtanna 
custaim; 

13. á mheas, le comhar custaim éifeachtúil idir AE agus an Ríocht Aontaithe, go ndéanfar 
foráil maidir le socruithe iontaofa praiticiúla le bunús dlí soiléir le haghaidh comhar 
éifeachtach agus trédhearcach idir údaráis chustaim AE agus na Ríochta Aontaithe ar 
an talamh i dTuaisceart Éireann; 

14. á chur i bhfios go láidir, le comhar éifeachtúil idir na Páirtithe i réimse an chustaim agus 
an éascaithe trádála, go gcoinneofar ardleibhéal cóineasaithe i dtaca lena reachtaíocht 
agus a gcleachtais chustaim chun go n-áiritheofar rialuithe éifeachtacha agus imréiteach 
éifeachtach custaim, forfheidhmiú reachtaíochta custaim agus cosaint leasanna 
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airgeadais na bPáirtithe le hacmhainneacht chun cánacha agus dleachtanna nach mbeidh 
dlite a aisghabháil; 

15. á chur i bhfios freisin go mbeadh comhar riaracháin treisithe ann idir na Páirtithe i 
réimse CBL agus an chúnaimh fhrithpháirtigh, inter alia ar mhaithe le héilimh a 
bhaineann le cánacha agus dleachtanna a aisghabháil, go háirithe i réimsí a bhaineann 
le (i) malartú faisnéise maidir le reachtaíocht chustaim agus cur chun feidhme agus 
éifeachtacht nósanna imeachta um rialú custaim, (ii) slándáil slabhraí soláthair trádála 
agus (iii) measúnuithe agus bainistiú riosca; 

16. á iarraidh, faoi chuimsiú an chomhaontaithe a bheidh ann amach anseo, go mbeadh ann 
do shocruithe doimhne custaim agus bearta speisialta maidir le bainistiú a dhéanamh ar 
chóireáil fhabhrach taraife, chomh maith le hoibríochtú díolúine ó tharaifí d’earraí 
áirithe a allmhairítear chuig Tuaisceart Éireann; 

17. á chur in iúl go dtacaíonn sí, mar ghnáthchleachtas, le forálacha tráthúla a chur san 
áireamh maidir le cúnamh riaracháin frithpháirteach maidir le cúrsaí custaim agus ábhair 
ghaolmhara mar chuid den chur chun feidhme agus den rialú ar an gcóireáil fhabhrach; 

18. á chur i bhfáth go bhféadfadh an dá Pháirtí brath ar chóras comhair agus comhairliúcháin 
mear agus oibiachtúil chun comhrac in aghaidh sáruithe ar an reachtaíocht chustaim, 
lena n-áirítear sásra chun an chóireáil fhabhrach taraife a chur ar fionraí le haghaidh 
earra nó oibríocht trádála ar leith a dhéanann sárú córasach ar an reachtaíocht chustaim 
is infheidhme; 

Tionchar bheartas comhtháthaithe AE sa Ríocht Aontaithe agus i dTuaisceart Éireann

19. ag tabhairt aitheantas don ról suntasach a bhí ag beartas comhtháthaithe AE i dtaca le 
síocháin a chaomhnú i dTuaisceart Éireann agus i dtaca le hathmhuintearas tras-phobail 
a éascú; 

20. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá réiteach don réigiún, lena ligfear don obair thábhachtach 
i dtaca le cothú síochána leanúint ar aghaidh; 

21. go láidir den tuairim go rachadh sé chun leasa na Ríochta Aontaithe, na hÉireann agus 
an Aontais Eorpaigh i gcoitinne, dá leanfaí ar aghaidh le maoiniú comhpháirteach a 
thabhairt do chlár PEACE Thuaisceart Éireann, agus do chlár INTERREG V-A do 
Thuaisceart Éireann, d’Éirinn agus d’Albain, d’fhonn tacú le forbairt shíochánta agus 
rathúil na réigiún sin; 

22. á chur in iúl gur geal léi na moltaí i dtaca le fiosrú a dhéanamh ar chlár cistiúcháin a 
d’fhéadfadh teacht mar chomharba ar na cláir chistiúcháin le haghaidh PEACE IV agus 
INTERREG don tréimhse tar éis 2020, agus gur geal léi go háirithe rún an Choimisiúin 
leanúint ar aghaidh le cistiú a thabhairt do na cláir sin i gcomhthéacs an chéad chreata 
airgeadais ilbhliantúil eile. 
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