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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 inti féin í an trádáil, ach uirlis chun na 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SFInna) a bhaint amach; ag meabhrú di gealltanas 
an Aontais Eorpaigh maidir le prionsabal an chomhtháthaithe beartas ar mhaithe le 
forbairt agus do phrionsabal na neamhdhíobhála;

2. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá forálacha cuimsitheacha, ceangailteacha agus 
infhorfheidhmithe 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 a thábhachtaí atá sásraí faireacháin 
agus smachtbhannaí éifeachtacha trínar féidir le daoine aonair agus le pobail sásamh a 
lorg, bídís lasmuigh nó laistigh den Aontas Eorpach; á iarraidh go mbainfí úsáid 
chórasach as measúnuithe tionchair cuimsitheacha ex ante agus ex post maidir le 
hinbhuanaitheacht trádála, lena n-áirítear maidir le cearta an duine;

3. á thabhairt chun suntais gur féidir tionchar diúltach a bheith ag comhaontuithe trádála ar 
shlándáil an tsoláthair bia i dtíortha i mbéal forbartha; á iarraidh ar an Aontas Eorpach 
tacú le héilimh na dtíortha i mbéal forbartha chun a dtáirgeadh bia a chosaint agus chun 
a bpobail a chosaint ar éifeachtaí allmhairí saora a d’fhéadfadh a bheith díobhálach, go 
háirithe trí athbhreithniú a dhéanamh ar a gcomhtharaifí seachtracha laistigh de raon 
feidhme na gcomhaontuithe comhpháirtíochta eacnamaíche (EPAnna) athbhreithnithe;

4. á mheabhrú 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; á iarraidh ar 
an Aontas Eorpach staonadh ó bheartas trádála a ghlacadh lena gcuirtear, mar riail 
ghinearálta, cosc ar thíortha i mbéal forbartha cánacha onnmhairithe a ghearradh ar 
amhábhair, a mhéid agus a luíonn sé le rialacha na hEagraíochta Domhanda Trádála;

5. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh beartas trádála an Aontais Eorpaigh ag tacú le cur 
chun feidhme Chomhaontú Pháras; 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.


