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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:

A. de bhrí gur léirigh paindéim COVID-19 leochaileacht an tslabhra soláthair dhomhanda, 
go háirithe maidir le bia agus sláinte, agus an gá atá le slabhraí luacha réigiúnacha a 
fhorbairt agus borradh a chur faoin gcomhtháthú réigiúnach;

1. á chur in iúl gur geal léi an gealltanas a thug an Coimisiún ina theachtaireacht an 
18 Feabhra 2021 dar teideal ‘Athbhreithniú ar an mBeartas – Beartas Trádála atá 
Oscailte, Inbhuanaithe agus Teanntásach’ a bheartas trádála a dhéanamh 
comhleanúnach lena chuspóir uileghabhálach maidir le claochlú glas an gheilleagair a 
bhaint amach, i dtreo geilleagar aeráidneodrach a bheidh inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de, éifeachtúil ó thaobh acmhainní de agus athléimneach a bhaint amach 
faoi 2050;

2. ag tabhairt dá haire go bhfuil COVID-19 ina chúis le géarchéim shláinte, eacnamaíoch, 
shóisialta agus dhaonnúil nach bhfacthas a leithéid riamh cheana ar scála domhanda, 
agus go bhfuil éifeachtaí neamhshiméadracha aici do na tíortha is lú forbairt (TLFanna), 
a bhfuil baint ag a n-ardleochaileacht le droch-éagsúlú eacnamaíoch agus spleáchas ard 
ar onnmhairiú amhábhar agus arbh iad ba mhó a buaileadh leis an sleabhcadh trádála a 
spreag an phaindéim i roinnt earnálacha, agus níos mó fós i seirbhísí, lena n-áirítear 
seirbhísí turasóireachta, agus freisin do thíortha ísealioncaim agus meánioncaim 
(LICanna agus MICanna) agus go háirithe do dhaoine atá i mbochtaineacht nó i mbaol 
bochtaineachta; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim, dá bhrí sin, go bhfuil níos mó 
tacaíochta de dhíth ar TLFanna, ar LICanna agus ar MICanna chun a ngeilleagair agus a 
dtrádáil a athbheochan ná tíortha eile agus go bhfuil freagracht ar AE gníomhú mar 
ghníomhaí domhanda; á iarraidh ar AE a ghealltanais do thíortha comhpháirtíochta atá i 
mbéal forbartha a urramú, neamhionannais a laghdú agus cur chuige saincheaptha a 
ghlacadh lena gcuirfear a n-imthosca ar leith san áireamh;

3. á thabhairt chun suntais gur spreagthóir athruithe í paindéim COVID-19 san ord 
domhanda; á iarraidh ar an gCoimisiún freagairt beartais trádála idirnáisiúnta 
theanntásaigh agus chomhordaithe a thabhairt, a bheidh dírithe ar théarnamh iltaobhach, 
athléimneach agus inbhuanaithe i dtíortha i mbéal forbartha; á mheabhrú nach mór do 
bheartas trádála AE agus do chaidreamh AE le tíortha atá i mbéal forbartha a bheith 
bunaithe ar bhunluachanna AE agus go rannchuideoidh siad le fás inbhuanaithe, cruthú 
post, cur chun cinn chearta an duine agus díothú na bochtaineachta a bhaint amach; á 
iarraidh ar an gCoimisiún an caidreamh trádála a dhoimhniú le hEagraíocht na Stát san 
Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (OACPS), le Comhphobal Stáit Mhuir 
Chairib agus Mheiriceá Laidinigh (CELAC) agus le tíortha san Afraic trí athbhreithniú 
domhain a dhéanamh ar chomhaontuithe comhpháirtíochta eacnamaíche agus ar 
mhalartú dea-chleachtas, agus an leas is fearr á bhaint as Straitéis an Aontais maidir le 
Cúnamh don Trádáil, d’fhonn rannchuidiú le comhlíonadh na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe (SDGanna) agus lena bpróiseas comhtháthaithe réigiúnach agus d’fhonn 
deiseanna infheistíochta inbhuanaithe a chur ar fáil don Afraic agus, ar an gcaoi sin, 
samhail forbartha mhalartach a chur ar fáil; á thabhairt chun suntais, sa chomhthéacs 
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sin, an dul chun cinn teoranta atá déanta maidir le héagsúlú eacnamaíoch tíortha i mbéal 
forbartha a chumhdaítear leis na comhaontuithe compháirtíochta eacnamaíche 
(CCEnna); ag tathant ar AE agus ar a Bhallstáit aitheantas a thabhairt do thuairimí 
éagsúla maidir le CCEnna agus teacht ar réitigh nithiúla chun freagairt d’imní thíortha 
na hAfraice, go háirithe maidir leis an tosaíocht atá acu slabhraí luacha réigiúnacha a 
thógáil agus borradh a chur faoin trádáil laistigh den Afraic; á chur in iúl gur geal go 
mór léi gur tháinig Limistéar Saorthrádála Mór-roinne na hAfraice (AfCFTA) i 
bhfeidhm mar ionstraim chun tacú go gníomhach le comhtháthú réigiúnach, 
eacnamaíoch agus polaitiúil na hAfraice agus chun rochtain na hAfraice ar mhargaí 
domhanda a fheabhsú; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tionscnamh a 
chothú ar an leibhéal domhanda maidir le comhaontuithe faoisimh fiachais do TLFanna;

 4. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún sásra forfheidhmithe na 
gcaibidlí maidir le Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe (TSD) a neartú agus athbhreithniú 
cuimsitheach a sheoladh in 2021 ar an bplean gníomhaíochta 15 phointe maidir le cur 
chun feidhme agus forfheidhmiú éifeachtach caibidlí maidir le TSD i gcomhaontuithe 
trádála; á chur in iúl go láidir gur gá a áirithiú nach ndéanfaidh aon fhorálacha i 
gcomhaontuithe saorthrádála an bonn a bhaint de na cuspóirí agus de na caighdeáin a 
chumhdaítear sna caibidlí maidir le TSD;

5. á mheabhrú go raibh iarmhairtí ollmhóra ag an bpaindéim ar an trádáil idirnáisiúnta, i 
gcomhthéacs dálaí eacnamaíocha a bhí leochaileach cheana féin, rud a d’fhág gur thit an 
trádáil idirnáisiúnta agus cur cruthaíodh flúirse míshocrachtaí ar scála nach bhfacthas a 
leithéid riamh roimhe sin; á chreidiúint, mar cheacht a foghlaimíodh ón bpaindéim san 
Eoraip go háirithe, go bhfuil sé fíor-riachtanach teorainneacha a choinneáil ar oscailt; ag 
spreagadh AE agus na mBallstát a dtaithí a roinnt agus cabhrú le tíortha agus le réigiúin 
i mbéal forbartha cur i gcoinne srianta ar an tsaorghluaiseacht agus ar an trádáil agus 
‘sásraí lánaí glasa’ a bhunú lena gceadófar, a mhéid is féidir, saorshreabhadh gan bhac 
earraí fíor-riachtanacha (go háirithe soláthairtí míochaine agus trealamh cosanta 
pearsanta) agus táirgí agraibhia, agus rochtain ar chabhair dhaonnúil i staideanna 
éigeandála; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé córas trádála iltaobhach agus oscailte a 
chothabháil, i gcomhréir le gealltanais idirnáisiúnta chomhshaoil agus aeráide, lena 
gceadaítear trédhearcacht maidir le rúin agus gníomhaíochtaí beartais a bhaineann leis 
an trádáil, agus lena gcuirtear teorainn le bacainní trádála neamhriachtanacha agus le 
srianta ar onnmhairiú, agus a thábhachtaí atá sé Rún 74/274 ó Chomhthionól Ginearálta 
na Náisiún Aontaithe a chomhlíonadh lena n-iarrtar go neartófaí slabhraí soláthair, lena 
n-áirithítear agus lena gcuirtear chun cinn rochtain chothrom, thrédhearcach, 
chomhionann, éifeachtúil agus thráthúil ar na cógais, na vacsaíní agus na soláthairtí 
míochaine a bhfuil gá leo chun COVID-19 a chomhrac, mar aon le Rún 73.1 ón 
gComhthionól Domhanda Sláinte lena n-aithnítear an ról atá ag an imdhíonadh 
forleathan i gcoinne COVID-19 mar earra poiblí domhanda;

6. á iarraidh ar an gCoimisiún beartas trádála AE a chur in oiriúint chun cabhrú le tíortha 
comhpháirtíochta i mbéal forbartha borradh a chur faoi athléimneacht agus éagsúlú a 
slabhraí luacha ar an leibhéal domhanda, réigiúnach agus áitiúil, lena n-áirítear 
athbhunú sa bhaile agus garbhunú thar lear, agus á chur i bhfios nach mór don athbhunú 
sa bhaile a bheith bunaithe ar chur chuige cuimsitheach agus an trádáil idirnáisiúnta, an 
tionscal agus an margadh inmheánach a chur san áireamh ionas gur fearr a bheifear 
ullamh do thurraingí sistéamacha amach anseo, agus á iarraidh ar an gCoimisiún 
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leanúint d’iarrachtaí dá iarrachtaí ceannródaíocha athchóiriú a dhéanamh ar an 
Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT) d’fhonn tacú le cothroime shóisialta agus le 
hinbhuaine comhshaoil; á iarraidh ar an gCoimisiún comhoibriú chun oibleagáidí 
comhréireacha díchill chuí gnó a fhorbairt agus a fhorfheidhmiú tuilleadh i slabhraí 
luacha domhanda, lena gcuideofaí le sásraí comhlíonta a fhorbairt i slabhraí soláthair 
agus le táirgeadh a fhorbairt i dtíortha i mbéal forbartha;

7. á thabhairt chun suntais nach féidir fadhbanna sláinte poiblí arb é COVID-19 is cúis leo 
a bhainistiú go cuí agus go héifeachtach áit ar bith ar domhan ach amháin fad is go 
bhfuil rochtain ar bhearta, lena n-áirítear vacsaíní, ar fud an domhain; á chur in iúl gur 
geal léi an tiomantas atá léirithe ag an Aontas agus a chuid Ballstát, ag gníomhú dóibh 
le chéile mar ‘Fhoireann na hEorpa’, chun dul i ngleic le tionchar níos leithne COVID-
19 ar shochaithe agus ar gheilleagair i mbéal forbartha, go háirithe tríd an tionscnamh 
um Fhreagairt Dhomhanda ar an gCoróinvíreas agus trí thionscnaimh COVAX, lena 
léirítear ár ndlúthpháirtíocht le TLFanna; á iarraidh go mbeidh bearta leordhóthanacha 
ann do dhúshláin dhomhanda a bhaineann le ganntanais, le cumas monaraíochta 
neamhleor agus leis an mbearna idir cuspóirí COVAX agus a maoiniú; á mheabhrú go 
bhfuil gá le tionscnamh aontaithe ó thíortha tionsclaithe, oscailte agus daonlathacha i 
bhfoirm Comhghuaillíochta Vacsaíní, ós rud é nach féidir le tionscnamh COVAX ach 
vacsaínithe do 20 % de dhaonra an domhain a chumhdach; ag meabhrú don Choimisiún 
gur dócha, de réir na hEagraíochta Domhanda Sláinte (EDS), go gcuirfidh moill ar 
vacsaíní sna náisiúin is boichte isteach ar théarnamh AE féin de bharr suaití leanúnacha 
ar an trádáil idirnáisiúnta agus ar shlabhraí soláthair domhanda; ag tathant ar an 
gCoimisiún ról gníomhach cuiditheach a ghlacadh i ndíospóireachtaí Chomhairle 
TRIPS EDT maidir le bacainní ar rochtain ar vacsaíní a sheachaint agus maidir le fothú 
acmhainneachta trí na roghanna féideartha uile a mheas i scríbhinn, ach gan teacht 
salach ar inniúlachtaí na mBallstát; á iarraidh ar an gCoimisiún dlúthchomhordú a 
dhéanamh le EDS, le EDT agus leis an Aontas Afracach chun tógáil ar agus uas-scálú a 
dhéanamh ar tháirgeadh vacsaíní do thíortha i mbéal forbartha agus, ag an am céanna, 
teacht chun cinn athraitheach atá frithsheasmhach in aghaidh vacsaíní a chosc; á iarraidh 
ar an gCoimisiún conarthaí idir cuideachtaí cógaisíochta agus monaróirí cineálacha i 
dtíortha i mbéal forbartha a chur chun cinn chun cur leis an gcumas monaraíochta 
domhanda agus chun an mhoill ar vacsaíniú a laghdú, chomh maith le 
hinacmhainneacht a áirithiú, go háirithe do TLFanna, mar aon le hinfhaighteacht 
uilíoch; á iarraidh go ndéanfaí ceadúnú éigeantach agus cur chun feidhme Rialachán 
(CE) Uimh. 816/20061 a mheas mar mhodh chun dlús a chur le comhar AE le tíortha i 
mbéal forbartha agus aghaidh á tabhairt acu ar COVID-19;

8. á iarraidh go dtabharfaí maoirseacht do Ghrúpa Teagmhála an Choimisiúin-na 
Parlaiminte ar an bpróiseas cinnteoireachta maidir le freagairt ar COVID-19, lena n-
áirítear comhaontuithe réamhcheannaigh (APAnna) a chaibidliú; á iarraidh go gcuirfí 
ionadaithe ón gCoiste um Fhorbairt san áireamh i nGrúpa Teagmhála an Choimisiúin-na 
Parlaiminte chun ionchur leordhóthanach a chur ar fáil do straitéis AE um vacsaíniú 
domhanda a bheidh ullmhaithe do dhúshláin amhail imscaradh na vacsaíne i dtíortha 
nach leor an bonneagar leighis atá iontu, táirgeadh vacsaíní i dtíortha atá i mbéal 

1 Rialachán (CE) Uimh. 816/2006 an 17 Bealtaine 2006 maidir le ceadúnú éigeantach paitinní a bhaineann le 
monarú táirgí cógaisíochta le haghaidh onnmhairiúchán chuig tíortha a bhfuil fadhbanna sláinte poiblí acu (IO 
L 157, 9.6.2006, lch. 1).
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forbartha, maolán daonnúil le haghaidh vacsaínithe, laghdú riosca agus ullmhacht i 
gcoinne tréithchineálacha nua den víreas;

9. á chur i bhfios go láidir go mbeidh deich mbliana ag teastáil ó thíortha i mbéal forbartha 
chun téarnamh ón bpaindéim, de réir thuarascáil Idirnáisiúnta Oxfam dar teideal ‘The 
inequality virus’ [Víreas an neamhionannais], fad is go ndéanfaidh tíortha níos saibhre 
dul chun cinn vacsaínithe níos tapúla agus go dtéarnóidh siad níos tapúla; ag tabhairt dá 
haire go gcosnóidh mainneachtain daonra an domhain a imdhíonadh idir 10 agus 100 
oiread an airgid ar thíortha saibhre is a chosnódh sé chun cabhrú le daoine i dtíortha i 
mbéal forbartha a vacsaíniú, de réir Institiúid Peterson um Eacnamaíocht Idirnáisiúnta; 
á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, comhordú a dhéanamh ar chomhdháil deontóirí 
chun infheistíocht a dhéanamh sa mhonaraíocht dhomhanda agus chun comhroinnt 
paitinní agus aistriú na teicneolaíochta a spreagadh chun dlús a chur leis an téarnamh 
domhanda sláinte agus eacnamaíoch;

10. á chur in iúl gur saoth léi go bhfuil srianta ar onnmhairí agus bacainní trádála tar éis cur 
isteach ar mhargaí agraibhia agus ar shlabhraí soláthair ar fud an domhain, rud a bhfuil 
tionchar mór aige ar thíortha i mbéal forbartha; ag tathant ar an gCoimisiún slándáil an 
tsoláthair bia a bheith ar cheann dá thosaíochtaí agus na bearta iomchuí a shainaithint 
lena áirithiú nach spreagfaidh an phaindéim seo géarchéim bhia sa domhan i mbéal 
forbartha; á chur i bhfáth nach mór leanúint leis an éileamh dlisteanach go laghdófaí an 
brú a chuireann an talmhaíocht ar an gcomhshaol ar bhealach, agus ar luas, a áiritheoidh 
slándáil an tsoláthair bia do gach saoránach i dtíortha i mbéal forbartha, agus in AE 
chomh maith; ag tacú le gníomhaíochtaí lena n-éascófar trádáil d’fhonn an 
tsábháilteacht bia agus bearta sláintíochta agus fíteashláintíochta a chur chun cinn mar 
fhreagairt ar COVID-19; ag meabhrú phrionsabal an chomhtháthaithe beartas ar 
mhaithe le forbairt lena áirithiú nach gcuirfidh onnmhairí Eorpacha, go háirithe i réimse 
na talmhaíochta, bac ar fhorbairt an táirgthe áitiúil, chun spleáchas tíortha ar allmhairí 
agus a leochaileacht i leith luaineachtaí idirnáisiúnta praghsanna a laghdú; 

11. á iarraidh ar an gCoimisiún impleachtaí COVID-19 agus a thionchair ar bhaint amach 
SDGanna na Náisiún Aontaithe do 2030 a mheas; ag tathant ar an gCoimisiún a 
bheartas trádála a athoiriúnú dá réir i gcomhréir lena bheartas forbartha domhanda lena 
áirithiú go ndéanfar geilleagair agus sochaithe a atógáil sa chaoi go mbeidh siad níos 
fearr, níos inbhuanaithe, níos athléimní agus níos cothroime ó thaobh na 
socheacnamaíochta de tar éis na paindéime; á chur i bhfáth nach mór go mbeadh dul i 
ngleic leis na neamhionannais ina chuid lárnach de straitéis dhomhanda an Aontais i 
ndiaidh COVID-19, lena n-áirítear a chlár oibre trádála, lena áirithiú nach gcaillfear dul 
chun cinn a rinneadh ar laghdú na bochtaineachta, ar an oideachas, ar an tsláinte phoiblí, 
ar an gcomhionannas inscne agus ar an ngníomhú ar son na haeráide, mar gheall ar an 
bpaindéim;

12. á mheabhrú go mbainfear an bonn ó dhul chun cinn i dtuairim is 80 % de na spriocanna 
measúnaithe faoi SDGanna na Náisiún Aontaithe mar gheall ar chailliúint seirbhísí 
bithéagsúlachta agus éiceachórais; á chur in iúl gur oth léi nach bhfuil córais réitigh 
díospóidí lena gcumhdaítear an forálacha bithéagsúlachta agus trádála i gcomhaontuithe 
iltaobhacha comhshaoil ceangailteach, murab ionann agus córas forfheidhmiúcháin 
EDT, ar córas é a léiríonn ardcheannas an dlí tráchtála ar an mbithéagsúlacht de facto; á 
mheabhrú, go háirithe, go gcuireann rialacha EDT atá ann faoi láthair teorainn le deis na 
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mBallstát taraifí a ardú ar tháirgí a bhfuil tionchar diúltach acu ar an mbithéagsúlacht; á 
chur in iúl gur geal léi, i bhfianaise an mhéid sin, go bhfuil an Coimisiún tiomanta do 
thosaíocht a thabhairt do chur chun feidhme éifeachtach an Choinbhinsiúin maidir leis 
an mBithéagsúlacht i gcomhaontuithe trádála agus infheistíochta, agus á iarraidh ar an 
gCoimisiún a mholadh go mbeadh an t-athchóiriú ar EDT ar aon dul leis sin;

13. á mheas go bhfuil COVID-19 tar éis dlús a chur leis an aistriú i dtreo an digitithe, lena 
gcuirtear deiseanna ar fáil chun an trádáil idirnáisiúnta a éascú, próisis aghaidh ar 
aghaidh a laghdú agus lóistíocht éifeachtúil agus stoc-charnadh straitéiseach lena 
mbaineann acmhainneacht ollmhór a chur ar fáil, go háirithe do thíortha 
comhpháirtíochta i mbéal forbartha; á chur i bhfios go láidir go bhfuil tíortha i mbéal 
forbartha agus na TLFanna ag dul chun deiridh sa gheilleagar digiteach agus á iarraidh 
ar an gCoimisiún comhoibriú le tíortha comhpháirtíochta i mbéal forbartha chun 
bonneagar digiteach a neartú agus a éascú, chomh maith le tábhacht straitéiseach a 
thabhairt don trádáil dhigiteach agus an t-aistriú digiteach a éascú, straitéisí beartais a 
bhunú agus creataí rialála a chomhchuibhiú le haghaidh ríomhthráchtáil inbhuanaithe, 
tacú le hoiliúint scileanna, agus uirlisí bainistithe trádála agus custam, íocaíocht 
leictreonach agus nósanna imeachta uathoibrithe a nuachóiriú; á chur i bhfios go láidir 
go bhfuil gá le comhar maidir le forbairt AE chun rannchuidiú lena áirithiú go mbeidh 
rochtain ghinearálta ar an idirlíon leathanbhanda ag daonraí ar phraghsanna 
inacmhainne in TLFanna;

14. á mheas gur léir ó bhaint amach Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe go n-
oibrímid i gcomhthéacs iltaobhach agus go gcomhordaímid beartais ar an leibhéal 
idirnáisiúnta agus ar an leibhéal náisiúnta chun dul i ngleic leis na dúshláin ollmhóra atá 
ann maidir leis na huaillmhianta sin mar thoradh ar phaindéim COVID-19 agus chun na 
SDGanna a chur san áireamh in atógáil agus athstruchtúrú gréasán trádála idirnáisiúnta; 
á iarraidh ar an gCoimisiún a athbhreithniú ar an bPlean Gníomhaíochta 15 phointe 
maidir le Caibidlí TSD a thíolacadh le linn 2021, lena dtabharfar aghaidh ar in-
fhorfheidhmitheacht ghealltanais TSD;

15. á chur in iúl gur geal léi tiomantas an Choimisiúin an ghné inbhuanaitheachta de na 
comhaontuithe trádála atá ann cheana agus a bheidh ann amach anseo a threisiú; á 
iarraidh, dá réir sin, go ndéanfar measúnú tionchair iomlán ex ante agus ex post ar 
chomhaontuithe saorthrádála AE;

16. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé leas a bhaint as an bhfadbhreathnaitheacht 
straitéiseach chun feabhas a chur ar ullmhacht tíortha i mbéal forbartha maidir le haon 
suaitheadh agus géarchéimeanna sláinte a bheidh ann amach anseo, agus feabhas a chur 
ar a n-athléimneacht ina leith, lena n-áirítear sócháin galair nua agus paindéimí amach 
anseo, lena ndíreofar ar straitéisí agus freagairtí a bheidh oiriúnaithe don todhchaí a 
fhorbairt;

17. á iarraidh ar an gCoimisiún oibriú go gníomhach laistigh de EDT chun rialacha 
iltaobhacha a chur chun cinn chun bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar shlabhraí 
luacha domhanda, lena n-áirítear dícheall cuí éigeantach sa slabhra soláthair.
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