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MOLTAÍ

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

1. go bhfuil sé go láidir i gcoinne ciorrú na Comhairle Eorpaí ar an Ionstraim um 
Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta (NDICI) agus á chur in iúl gur 
saoth leis a dhiúltiú don EUR 10,5 billiún breise do NDICI agus EUR 5 billiún do 
Chabhair Dhaonnúil ó Ionstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh le haghaidh freagairt 
ar COVID-19; ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil sé míloighciúil agus do-ghlactha i 
bhfianaise an phaindéim a bhuaileann na daoine is leochailí agus a bhfuil iarmhairtí 
tubaisteacha aici ar na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (‘SDGanna’) a bhaint amach, 
lena n-áirítear díothú na bochtaineachta agus laghdú ar an neamhionannas, agus 
géarchéimeanna daonnúla agus an ghéarchéim aeráide atá ag dul in olcas go leanúnach, 
a bhfuil tacaíocht níos láidre de dhíth chun Comhaontú Pháras a chur chun feidhme ar 
fud an domhain agus chun aghaidh a thabairt ar ghné sheachtrach an Chomhaontaithe 
Ghlais don Eoraip; á mheas, ag am ina bhfuil na Ballstáit ag tabhairt aghaidh ar 
dheacrachtaí láidre chun teacht ar chomhaontú maidir le comhbheartas imirce, go bhfuil 
sé go hiomlán neamhréireach ciorrú a dhéanamh ar bhuiséad a bhfuil sé mar aidhm aige 
na cúiseanna struchtúracha thuasluaite le himirce neamhrialaithe a chomhrac agus go 
mbaineann sé an bonn ó ról an Aontais mar ghníomhaí idirnáisiúnta a chuireann 
cobhsaíocht agus cearta an duine chun cinn;

2. á áitiú ar an ngá le sraith dhifriúil línte buiséid NDICI a sholáthraíonn trédhearcacht, 
tuarthacht, cuntasacht agus tionchar cuí na Parlaiminte; á mheabhrú go bhfuil na 
caibidlíochtaí maidir le NDICI fós ar siúl agus gur gá oiriúnuithe, i.e. maidir leis an 
gComhpháirtíocht Straitéiseach nua AE-an Afraic, a léiriú in NDICI agus a línte buiséid 
faoi seach;

3. ag tabhairt dá haire go bhfuiltear ag dréim le laghdú ar tháscairí forbartha daonna den 
chéad uair ó na 1990idí; á mheabhrú an gá práinneach le hinfheistiú i gcuimsiú sóisialta 
agus forbairt dhaonna, d’fhonn tacaíocht a thabhairt agus neartú a dhéanamh ar 
sheirbhísí sóisialta, amhail sláinte, oideachas (go háirithe scoileanna atá ag oscailt arís 
agus deiseanna cianfhoghlama), cothú, slándáil bia, uisce, sláinteachas agus sláintíocht 
agus cosaint shóisialta, go háirithe do na dhaoine is imeallaithe, agus le béim ar mhná, 
leanaí agus daoine faoi mhíchumas;

4. ag cur béim ar an ngá riachtanach chun borradh a chur faoi chomhar forbartha ar 
shláinte, cláir chianfoghlama chuimsitheacha ar ardchaighdeán, agus oiriúnú agus 
maolú athraithe aeráide, chomh maith le bithéagsúlacht, cothú, talmhaíocht 
inbhuanaithe agus slándáil bia, agus an phaindéim ag éirí níos measa agus méadú ag 
teacht ar ocras domhanda; á chur i bhfios, ina leith sin, go bhfuil sé ríthábhachtach tacú 
le forbairt agus neartú institiúidí agus oideachas chun an lucht saothair oilte a mhéadú; á 
dhearbhú go bhfuil méid i bhfad níos airde do línte daoine, pláinéid, rathúnais agus 
comhpháirtíochta ná an figiúr don líne maidir le Dúshláin Dhomhanda sa 
dréachtbhuiséad riachtanach;

5. ag spreagadh treisiú ar chomhar díláraithe le húdaráis áitiúla agus comhar triantánach 
chun tacú le cur chun feidhme SDGanna agus téarnamh ó phaindéim COVID-19;
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6. ag tabhairt dá haire go bhfuil tábhacht gheopholaitiúil tugtha do Chomhpháirtíocht AE-
an Afraic agus go bhfuil ról tábhachtach ag an Afraic chun spriocanna aeráide agus 
fuinnimh a bhaint amach; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá infheistíochtaí a dhíriú i dtreo 
geilleagar saor ó charbón trí fhoinsí fuinnimh inathnuaite a fhorbairt agus aistriú 
teicneolaíochta a éascú, mar shampla grianfhuinneamh nó gás glas, lena n-áirítear 
gnéithe de bhonneagar agus nascacht;

7. ag tabhairt dá haire go bhfágann an méadú ar an gcaibidil ar Chabhair Dhaonnúil bearna 
ollmhór fós sa figiúr deiridh in 2019; á chur i bhfios go dtiocfaidh méadú ar riachtanais 
maidir le paindéimí, tubaistí, easáitiú agus riachtanais eile, agus nach dtiocfaidh laghdú 
orthu, agus beidh méadú ar chistí do chabhair dhaonnúil de dhíth do na riachtanais sin 
atá ag fás;

8. ag cur béim ar an ngá le coimircí i gcoinne brú amach úsáid inmheánach nó sheachtrach 
an Chúlchiste um Dhlúthpháirtíocht agus Cabhair Éigeandála;

9. á chur i bhfáth an gá le formhaoirseacht pharlaiminteach ar an gcúlchiste um dhúshláin 
dhomhanda agus tosaíochtaí; á áitiú nach féidir leis an gcúlchiste sin a bheith ann ach 
amháin sa bhuiséad bliantúil ar choinníoll go ndéanfar cinntí ar chistí a shlógadh trí 
ghníomhartha tarmligthe chun línte buiséid geografacha, téamacha agus 
méarfhreagartha a chistiú;

10. á chur i bhfios go láidir an gá le cistiú a áirithiú don Tionscnamh maidir le Saorálaithe 
Cabhrach AE faoi Rialachán (AE) Uimh. 375/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle1, i gcás sáinne féideartha sna caibidlíochtaí leanúnacha ar chlár an Chóir 
Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, toisc go bhfuil ról tábhachtach ag saorálaithe maidir le 
cabhair dhaonnúil a sholáthar agus gur féidir leo cuidiú le hacmhainneacht an Aontais 
chun dul i ngleic le riachtanais dhaonnúla bhreise i bhfianaise phaindéim COVID-19.

1 Rialachán (AE) Uimh. 375/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 2014 lena 
mbunaítear an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil ( an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach 
AE ) (IO L 122, 24.4.2014, lch. 1). 
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