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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus 
um Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
thairiscint i gcomhair rúin:

1. á iarraidh ar AE a infheistíochtaí i gcláir maidir le talmhaíocht aeráidseasmhach, 
diansaothrú agus éagsúlú inbhuanaithe, agra-éiceolaíocht agus agrafhoraoiseacht a 
mhéadú, leis an aidhm stop a chur le leathnú úsáid talmhaíochta a chuireann isteach ar 
fhoraoisí agus ag an am céanna daonra atá ag fás a chothú agus deiseanna eacnamaíocha 
a sholáthar dó;

2. á chur i bhfios go láidir go bhfuil bearta comhair AE ag teastáil chun dul i ngleic le 
héilliú, rialachas lag agus institiúidí laga, easpa pearsanra oilte, saoirse ó phionós agus 
tionacht talún éiginnte mar chúiseanna ollmhóra ar lománaíocht neamhdhleathach, 
calaois, seachaint cánach agus sáruithe ar chearta an duine;

3. á mheabhrú go bhfuil seilbh ag pobail dhúchasacha, pobail áitiúla, feirmeoirí beaga 
agus mná ar eolas ríthábhachtach maidir le foraoisí agus go mbraitheann siad go mór 
air; á iarraidh ar AE a rannpháirtíocht a áirithiú maidir le dearadh agus cur chun 
feidhme chláir forbartha AE a bhfuil tionchar acu orthu; á iarraidh ar AE, thairis sin, 
trédhearcacht na gComhaontuithe Comhpháirtíochta Deonacha a mhéadú;

4. á iarraidh go bhfeicfí go láidir an earnáil foraoise in Ionstraim um Chomharsanacht, um 
Fhorbairt agus um Chomhar Idirnáisiúnta (NDICI) atá le teacht agus lánacmhainneacht 
an Phlean Infheistíochta Seachtraí agus na saoráidí measctha réigiúnacha a shaothrú 
maidir le cistiú príobháideach a ghiaráil;

5. Ag tathant ar AE saincheisteanna maidir le dífhoraoisiú a phlé in idirphléití 
déthaobhacha le tíortha comhpháirtíochta chun iad a spreagadh foraoisí a chur san 
áireamh ina gcuid Rannchuidithe arna gCinneadh go Náisiúnta (NDCanna) faoi 
Chomhaontú Pháras, chun oibriú ar scéimeanna cosanta foraoise atá ceangailteach go 
hidirnáisiúnta agus comhordú le tionscnaimh idirnáisiúnta;

6. á chur in iúl gur díol sásaimh di an tiomantas ón gCoimisiún inbhuanaitheacht agus 
trédhearcacht an tslabhra soláthair a mhéadú; á iarraidh go nglacfaí bearta rialála agus 
ag an am céanna machaire chomhréidh a áirithiú chun caillteanas ioncaim i dtíortha 
forbartha agus iomaíocht éagórach a sheachaint;

7. á iarraidh ar AE a chinntiú go mbeadh beartais i ngach réimse comhleanúnach lena 
ngealltanais foraoisí a chosaint agus a athbhunú; á mheabhrú di go bhfuil gá le forálacha 
a bhaineann go sonrach le foraoisí agus le forálacha a bhaineann le hiompar freagrach 
gnó a bheith i gcaibidlí inbhuanaitheachta na gcomhaontuithe trádála, mar aon le sásraí 
chun maoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme éifeachtach na bhforálacha sin.


