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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus ar an gCoiste um 
Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
dtairiscint i gcomhair rúin:

1 ag tabhairt dá haire go bhfuil an Ríocht Aontaithe fós ar na deontóirí déthaobhacha is 
mó ar domhan agus go bhfágfar bearnaí i gcomhar forbartha foriomlán AE mar gheall 
ar Brexit, ní hamháin ó thaobh an bhuiséid, acmhainní daonna agus an tsaineolais de, 
ach freisin i réimse an idirphlé beartais le tríú tíortha; ag cur i bhfios gur gá do AE dul i 
ngleic leis na deiseanna atá fágtha chun comhar a bheith ann leis an Ríocht Aontaithe i 
meon na comhpháirtíochta; á chur in iúl go bhfuil sí cinnte go mbainfidh AE tairbhe as 
comhordú deontóra leanúnach agus clársceidealú comhpháirteach leis an Ríocht 
Aontaithe; ag moladh don Choimisiún féachaint ar roghanna i dtaca le rannpháirtíocht 
na Ríochta Aontaithe i gcláir AE agus leis an deis eagraíochtaí de chuid na sochaí 
sibhialta sa Ríocht Aontaithe a fháil ar conradh chun tionscadail a chur chun feidhme;

2. ag cur i bhfáth go bhfuil gá ann bearta inmheánacha a dhéanamh chun dul i ngleic leis 
na bearnaí thuasluaite agus buiséad leordhóthanach a dhaingniú do na hionstraimí 
airgeadais seachtracha sa chreat airgeadais ilbhliantúil (CAI), agus uirlisí i dtaca le 
héifeachtacht cabhrach atá ann cheana a úsáid chun níos mó a dhéanamh leis an 
hacmhainní atá fágtha ar bhealach níos fearr, agus infheistíochtaí straitéiseacha ón 
earnáil phríobháideach á spreagadh chun na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
(SDGanna) a bhaint amach, teachtaireachtaí comhpháirteacha á bhfeabhsú agus dícheall 
á dhéanamh ar mhaithe le guth láidir AE, agus an tiomantas á mheabhrú i ndáil leis an 
sprioc 0.7 % ODA/OTI a bhaint amach;

3. á chur in iúl go bhfuil sí cinnte gur féidir Straitéis AE-na hAfraice a threisiú trí bhíthin 
comhar leis an Ríocht Aontaithe agus cur le láithreacht láidir na tíre san Afraic agus leis 
an gCruinniú Mullaigh Infheistíochta idir an Ríocht Aontaithe agus an Afraic; ag cur i 
bhfios go bhfuil tábhacht ag baint le margaí trádála AE agus na Ríochta Aontaithe do 
thíortha i mbéal forbartha, go háirithe do thíortha ACC; ag tabhairt dá haire go bhfuil i 
gceist ag Rialtas na Ríochta Aontaithe leanúint ar aghaidh ag tabhairt fabhar flaithiúil 
do thíortha i mbéal forbartha; á mheas gur cheart go bhforálfaí leis an gComhbheartas 
Tráchtála, lena n-áirítear leis na forálacha ábhartha a bheidh sa chomhaontú trádála sa 
todhchaí, dá oiread leanúnachas trádála agus is féidir do thíortha i mbéal forbartha vis-
à-vis AE agus an Ríochta Aontaithe.


