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MOLTAÍ

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

1. ag cur béim ar an bhfíoras nach críoch ann féin í an trádáil ach gur uirlis thábhachtach í 
chun na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SFInna) a bhaint amach, trí chabhrú leis an 
mbochtaineacht a laghdú, sláinte a fheabhsú agus tacú le hiarrachtaí chun dul i ngleic le 
díghrádú an chomhshaoil, agus chun luachanna an Aontais chun na críche sin a chur 
chun cinn; á thabhairt chun suntais ar an ngá atá ann cur leis an gcumas atá ann ó thaobh 
an tsoláthair de agus leis an mbonneagar trádála i dtíortha atá i mbéal forbartha, agus 
béim á leagan ar éagsúlú onnmhairiúcháin, ar bhreis luacha agus ar mhicrifhiontair, ar 
fhiontair bheaga agus mheánmhéide; á mheabhrú di gealltanas an Aontais Eorpaigh 
maidir le prionsabal an chomhtháthaithe beartas ar mhaithe le forbairt agus do 
phrionsabal na neamhdhíobhála; á chur i bhfios go bhfuil an tAontas tiomanta do 
bheartas tráchtála láidir, éifeachtach agus inchreidte a bheidh mar bhonn do chóras 
iltaobhach tráchtála atá cothrom agus oscailte agus atá bunaithe ar rialacha, ar córas é 
atá riachtanach chun tíortha atá i mbéal forbartha a chomhtháthú tuilleadh i slabhraí 
luacha domhanda; chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá straitéisí cúnaimh theicniúil 
chuige sin;

2. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá forálacha cuimsitheacha, ceangailteacha agus in-
fhorfheidhmithe maidir le caighdeáin shóisialta, saothair agus chomhshaoil, go háirithe 
sna caibidlí de chomhaontuithe saorthrádála (CSTanna) a bhaineann le trádáil agus 
forbairt inbhuanaithe (TSD); á chur i bhfáth, ina theannta sin, a thábhachtaí atá 
faireachán éifeachtach; á iarraidh go mbainfí úsáid chórasach as measúnuithe tionchair 
cuimsitheacha ex ante agus ex post maidir le hinbhuanaitheacht trádála;

3. á thabhairt chun suntais nár cheart tionchar diúltach a bheith ag comhaontuithe trádála 
ar shlándáil an tsoláthair bia i dtíortha i mbéal forbartha; ag cur béim ar an bhfíoras gur 
gá a chur ar chumas tíortha atá i mbéal forbartha a gceannas bia a chur i bhfeidhm agus 
cinneadh a dhéanamh trína modhanna daonlathacha féin conas a dhéanfar a gcórais bhia 
a chumrú; á iarraidh go mbeadh cur chuige iomlánaíoch ann chuige sin lena 
gcuimseofar príomh-shaincheisteanna amhail soláthar poiblí, iomaíocht (lena n-áirítear 
fóirdheontais), agus bacainní sláintíochta agus fíteashláintíochta; á iarraidh, go háirithe, 
go gcabhródh AE le tíortha atá i mbéal forbartha a dtáirgeadh bia áitiúil a chosaint, tacú 
le feirmeacha beaga teaghlaigh agus cur leis na moltaí ó Eagraíocht Bhia agus 
Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (FAO);

4. á thabhairt dá aire, in ainneoin an dul chun cinn atá déanta maidir le comhtháthú 
beartais ar mhaithe le forbairt ar feadh ré Chomhbheartas Talmhaíochta 2014-2020 
(CBT), nach bhfuil aon tionchar ag toirmeasc fóirdheontas onnmhairiúcháin ar an 
saobhadh eacnamaíoch a eascraíonn ó fhóirdheontais dhíreacha nó indíreacha eile, mar 
atá i gcás táirgí déiríochta; á iarraidh ar AE tabhairt faoi athbhreithniú ar fhorálacha 
reatha Chomhaontú 1994 lena mbunaítear an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT); á 
iarraidh ar AE cúnamh a sholáthar do thíortha atá i mbéal forbartha chun sásraí scagtha 
infheistíochta dírí coigríche (IDC) a cheapadh;

5. á chur i bhfáth gur cheart go dtacódh Straitéis nua AE-na hAfraice le trádáil chóir agus 
eiticiúil; á thabhairt chun suntais go leagtar béim i dtuarascáil 2019 ón gCoimisiún dar 



PE648.266v02-00 4/8 AD\1207691GA.docx

GA

teideal ‘Cur chun feidhme Comhaontuithe Saorthrádála an 1 Eanáir 2018-31 Nollaig 
2018’ (COM(2019)0455) ar dhul chun cinn teoranta maidir le héagsúlú eacnamaíoch 
tíortha i mbéal forbartha a chumhdaítear le comhaontuithe um chomhpháirtíocht 
eacnamaíoch (CSTanna); ag tathant ar AE agus a Bhallstáit aitheantas a thabhairt don 
imní atá curtha in iúl ag tíortha atá i mbéal forbartha i ndáil le CSTanna; ag meabhrú 
gur cheart do CSTanna tacaíocht éifeachtach a sholáthar do chomhtháthú na margaí 
réigiúnacha; á thabhairt chun suntais an gá atá ann an staidéar meastóireachta ex post a 
rinneadh sna chéad 10 mbliana de EPA le CARIFORUM a chur san áireamh agus 
scrúdú a dhéanamh ar an scóip atá ann le feabhsuithe d’fhonn na naisc leis na tíortha sa 
réigiún a neartú agus aghaidh á tabhairt ag an am céanna ar dhúshláin nua an 21ú haois, 
go háirithe an t-athrú aeráide, agus chun na SFInna a chomhlíonadh; á chur i bhfáth, 
thairis sin, a thábhachtaí atá sé go ndéanfaí comhfhaireachán ar CSTanna le tacaíocht ó 
chomhpháirtithe áitiúla agus ó eagraíochtaí na sochaí sibhialta; á iarraidh ar an 
gCoimisiún mionanailís a dhéanamh ar CSTanna atá ann faoi láthair ar ábhair amhail 
geilleagair áitiúla, margaí saothair, cailliúint bithéagsúlachta, dífhoraoisiú agus grabáil 
talún chun a chinneadh an bhfuil gá le hathruithe; 

6. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé go mbeadh páirt ag na parlaimintí náisiúnta, 
ag an tsochaí shibhialta agus ag an earnáil phríobháideach i ngach páirtí i gcaibidlíocht 
trádála go háirithe; á iarraidh go mbeadh níos mó rannpháirtíochta agus comhairliúcháin 
ag na comhpháirtithe sóisialta agus ag an tsochaí shibhialta i gcaibidlíocht agus i gcur 
chun feidhme comhaontuithe trádála, go háirithe laistigh de shainchúram na ngrúpaí 
comhairleacha baile, a bhféadfaí a ról faireacháin a leathnú go dtí gach cuid de 
chomhaontuithe trádála, agus nach mbeadh teoranta do chaibidlí TSD amháin;

7. á chur i bhfáth nach mór do AE slabhraí soláthair domhanda inbhuanaithe a áirithiú; á 
iarraidh an athuair di creat dlíthiúil AE a bheith bunaithe ar dhícheall cuí corparáideach 
éigeantach maidir le sáruithe ar chearta an duine i slabhraí soláthair agus rochtain ar 
cheartas a sholáthar d’íospartaigh; á chreidiúint gur cheart gur oibleagáidí 
trasearnálacha a bheadh sna hoibleagáidí sin; á chur in iúl gur díol sásaimh di go 
dtiocfaidh an rialachán maidir le mianraí coinbhleachta i bhfeidhm go luath, agus á 
iarraidh go ndéanfar dlúthfhaireachán ar a chur chun feidhme, lena n-áirítear trí bhearta 
tionlacain a chur chun feidhme; á chur i bhfáth gur cloch mhíle shuntasach é an 
rialachán seo maidir le trédhearcacht agus cuntasacht a ráthú i slabhraí soláthair;

8. á iarraidh ar an gCoimisiún obair ghníomhach a dhéanamh laistigh de EDT chun 
rialacha iltaobhacha a chur chun cinn maidir le bainistiú inbhuanaithe slabhraí luacha 
domhanda, lena n-áirítear dícheall cuí sa slabhra soláthair éigeantach, agus aghaidh a 
thabhairt ar earnáil an éadaigh mar chéad chéim bunaithe ar threoirlínte ECFE; á 
iarraidh an athuair di ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dul i mbun caibidlíochta ar 
bhealach cuiditheach le haghaidh Conradh na Náisiún Aontaithe maidir le corparáidí 
trasnáisiúnta agus fiontair ghnó eile i ndáil le cearta an duine, d’fhonn rochtain ar 
cheartas a áirithiú d’íospartaigh sáruithe ar chearta an duine agus sásamh a lorg;

9. á thabhairt chun suntais gurb iad na tíortha i mbéal forbartha is mó a ndéanann 
feiniméan na himghabhála cánach difear dóibh, rud a fhágann nach mbíonn na billiúin 
euro in ioncam poiblí gach bliain; á iarraidh go n-áireofaí i gcomhaontuithe trádála le 
tíortha atá i mbéal forbartha forálacha chun cabhrú leis an gcomhrac i gcoinne sreafaí 
aindleathacha airgeadais agus imghabháil cánach ó chorparáidí agus ó chuideachtaí 
ilnáisiúnta, agus é mar aidhm leis sin a áirithiú go n-íocfar cánacha i gcás ina gcruthófar 



AD\1207691GA.docx 5/8 PE648.266v02-00

GA

brabúis agus fíorluach eacnamaíoch agus ina gcuirfear deireadh le creimeadh an bhoinn 
agus le haistriú brabúis;

10. á mheabhrú di go bhfuil dul chun cinn a dhéanamh sa slabhra luacha domhanda trí 
éagsúlú eacnamaíoch ar cheann de na dúshláin is mó do thíortha i mbéal forbartha;

11. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an córas iltaobhach mar an modh is éifeachtaí chun 
cothrom iomaíochta domhanda agus córas cuimsitheach trádála domhanda a bhaint 
amach ar mhaithe le tíortha atá i mbéal forbartha; á athdhearbhú a thábhachtaí atá sé 
EDT a athchóiriú i gcomhréir le SFInna, le Clár Oibre 2030 agus le gealltanais 
Chomhaontú Pháras; 

12. á mheabhrú di, ina theannta sin, gur cheart do bheartas trádála agus forbartha an Aontais 
cur le comhtháthú réigiúnach agus le tíortha atá i mbéal forbartha a ionchorprú agus a 
mhéadú laistigh de shlabhraí luacha domhanda; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé 
beartais trádála a oiriúnú chun tacú leis na hiarrachtaí chun Limistéar Saorthrádála 
Ilchríochach na hAfraice (AfCFTA) a fhorbairt trí chúnamh airgeadais agus teicniúil;

13. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme 
chaibidlí TSD in CSTanna bunaithe ar threoir a chuireann grúpaí comhairleacha san 
Aontas agus sna tíortha comhpháirtíochta faoi seach ar fáil, d’fhonn meastóireacht a 
dhéanamh ar sheachadadh torthaí atá dírithe ar an bhforbairt trí fhabhair thrádála; ag cur 
béim ar an bhfíoras gur gá caibidlí TSD a chur in oiriúint do chumas gach tíre, in 
éineacht le soláthar na n-aistrithe riachtanacha airgeadais agus teicneolaíochta;

14. á chur in iúl gur díol sásaimh di tacaíocht an Aontais d’idirbheartaíocht FTA atá 
forleathan, cothrom agus tairbheach don dá thaobh d’fhonn cothrom na Féinne a 
áirithiú; á thabhairt le fios nach mór dul i ngleic go láidir le seachaint cánach, le 
himghabháil cánach agus le calaois chánach agus gur cheart córais rialacha a chur chun 
cinn arb é is aidhm dóibh iomaíocht oscailte chóir a chruthú agus a choimirciú; 

15. á thabhairt chun suntais gur gá cabhrú le táirgeoirí tuaithe agus cósta iad féin a chur in 
oiriúint do dhálaí géarchéime sa mhargadh mar gheall ar ráig COVID-19 agus straitéisí 
meara oiriúnaithe agus athléimneachta a cheapadh don chómhaoiniú chun leibhéil 
ioncaim chothaithe a choinneáil, agus bainistiú inbhuanaithe éiceachóras talmhaíochta, 
foraoiseachta, mara agus bithéagsúlachta a áirithiú ag an am céanna;

16. á chur in iúl go bhfuil aiféala air faoi na caillteanais eacnamaíocha mar thoradh ar 
shuaitheadh na trádála idirnáisiúnta agus na slabhraí soláthair domhanda mar thoradh ar 
phaindéim COVID-19, a bhféadfadh tionchar an-ghéar a bheith aige ar thíortha i mbéal 
forbartha; á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go dtacóidh a fhorálacha trádála le 
tíortha atá i mbéal forbartha le rochtain ar chógais agus ar threalamh leighis; á mholadh 
don Choimisiún oibriú i dtreo níos mó trédhearcachta sna slabhraí soláthair domhanda, 
go háirithe san earnáil chógaisíochta; ag tacú le comhaontú iltaobhach a thabhairt i 
gcrích maidir le saorchúrsaíocht trealaimh leighis;

17. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go ndéantar dálaí um chearta an duine atá nasctha 
le fabhair thrádála aontaobhacha amhail GSP nó GSP+ a chur chun feidhme go 
héifeachtach agus go ndéantar faireachán orthu;

18. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh beartas trádála an Aontais Eorpaigh ag tacú le cur 
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chun feidhme Chomhaontú Pháras; á thabhairt le fios nach mór comhlíonadh 
Chomhaontú Pháras a bheith ina fhoráil éigeantach de chuid chomhaontuithe trádála an 
Aontais; á iarraidh go n-áireofaí sna CSTanna forálacha agus spriocanna sonracha chun 
na gealltanais a tugadh a bhaint amach, go háirithe maidir le cur chun feidhme na 
rannchuidithe arna gcinneadh go náisiúnta , maidir le caillteanas agus damáiste a 
bhaineann le héifeachtaí díobhálacha an athraithe aeráide agus maidir le haistriú 
teicneolaíochta;

19. á athdhearbhú nach mór do AE agus dá chomhpháirtithe trádála cloí le caighdeáin 
idirnáisiúnta saothair agus comhshaoil, trádáil neamhdhleathach i speicis fauna agus 
flora atá faoi bhagairt agus atá i mbaol a chomhrac, dífhoraoisiú agus díghrádú foraoise 
a chomhrac, agus trádáil a spreagadh a thacaíonn le hiarrachtaí chun dul i ngleic leis an 
athrú aeráide; á chur in iúl gur díol imní di an nasc idir léirscaoileadh trádála agus 
dífhoraoisiú agus an tionchar diúltach a d’fhéadfadh a bheith ag comhaontuithe nua 
trádála i ndáil leis sin; á iarraidh ar an gCoimisiún na forálacha a bhaineann le foraoisí 
atá ceangailteach ó thaobh dlí de a áireamh i ngach comhaontú trádála a bheidh ann 
amach anseo – idir fho-chomhaontuithe cuimsitheacha agus ábhartha – chomh maith le 
coimircí lena n-áirithítear a gcur chun feidhme agus lena rachfar i ngleic leis an 
dífhoraoisiú agus leis an díghrádú foraoise;

20. á chur i bhfáth go ndéanann an méadú leanúnach in astaíochtaí CO2 a bhaineann le 
hiompar agus le trádáil idirnáisiúnta an bonn a bhaint ó éifeachtacht straitéis an Aontais 
Eorpaigh um athrú aeráide; den tuairim go bhfuil cás láidir ann, mar gheall ar chostais 
aeráide CSTanna, le haghaidh straitéis forbartha atá bunaithe ar an onnmhairiú a aistriú i 
dtreo forbairt inginiúil bunaithe ar thomhaltas agus táirgeacht áitiúil i dtíortha i mbéal 
forbartha;

21. á chur i bhfáth go bhfuil leochaileachtaí an chórais dhomhanda bia i bhfad níos soiléire 
mar thoradh ar an gcur isteach a tharla de bharr COVID-19; á thabhairt chun suntais, 
thairis sin, go gcuirtear samhail thionsclaíoch talmhaíochta atá dírithe go sonrach ar an 
onnmhairiú agus atá ina chúis leis an athrú aeráide chun cinn le léirscaoileadh na margaí 
talmhaíochta, lena gcuirtear le cailliúint gnáthóg agus lena gcruthaítear na dálaí le go 
dtiocfaidh víris chun cinn agus go leathnófar iad; á mheas, os a choinne sin, go bhfuil 
an-acmhainneacht ag slabhraí soláthair gairide agus ag tionscnaimh áitiúla eile aghaidh 
a thabhairt ar chlistí reatha sa chóras bia, tríd an rochtain ar bhia úr a fheabhsú, trína 
áirithiú go bhfaigheann feirmeoirí luach níos mó, agus tríd an leochaileacht i leith cur 
isteach ar mhargaí idirnáisiúnta a laghdú; á áitiú ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, straitéis a 
fhorbairt chun imeacht de réir a chéile ó bheartais talmhaíochta atá dírithe ar thrádáil 
agus chuig margaí áitiúla agus réigiúnacha;

22. á chur in iúl go dtacaíonn sé le coigeartuithe cánach ar theorainneacha carbóin mar uirlis 
thábhachtach chun iomaíocht chóir a ráthú do chuideachtaí atá ag gníomhú chun a 
dtionchar ar an aeráid a laghdú.
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