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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le feabhas a chur ar éifeachtacht forbartha agus ar éifeachtúlacht cabhrach
(2019/2184(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do Chruinniú Mullaigh na Náisiún Aontaithe maidir le Forbairt 
Inbhuanaithe an 25-27 Meán Fómhair 2015 agus don doiciméad a tháinig as agus a 
ghlac Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 25 Meán Fómhair 2015 dar 
teideal ‘I mbun athraithe: Clár oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe’, agus go háirithe 
Sprioc 17 de na Spriocanna Forbartha Inbuanaithe (SFI) a leagtar amach sa doiciméad 
sin, a chuireann de cheangal ar Bhallstáit na Náisiún Aontaithe go neartóidís na 
modhanna atá acu chun an clár oibre a chur chun feidhme agus athbheochan a 
dhéanamh ar an gComhpháirtíocht Dhomhanda maidir le Forbairt Inbhuanaithe1,

– ag féachaint do Dhearbhú Pháras maidir le hÉifeachtacht na Cabhrach, arna ghlacadh ag 
an Dara Fóram Ardleibhéil maidir le hÉifeachtacht Cabhrach in 2005, do Chlár Oibre 
Accra le haghaidh Gníomhaíochta arna ghlacadh ag an Tríú Fóram Ardleibhéil maidir le 
hÉifeachtacht Cabhrach in 2008 in Accra (Gána) agus do thoradh an Cheathrú Fóram 
Ardleibhéil maidir le hÉifeachtacht Cabhrach a tionóladh in Busan (Poblacht na Cóiré) i 
mí na Nollag 2011, ag ar seoladh an Chomhpháirtíocht Dhomhanda maidir le Comhar 
um Fhorbairt Éifeachtach (CDCFE),

– ag féachaint do Dhoiciméad Toraidh Nairobi ó Dhara Cruinniú Ardleibhéil CDCFE, a 
tionóladh in Nairobi i Samhain agus Nollaig 20162,

– ag féachaint do Chruinniú Leibhéil Shinsearaigh CDCFE an 13-14 Iúil 2019, a 
tionóladh mar ócáid imill ag Fóram Ardleibhéil Polaitíochta na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe,

– ag féachaint do thuarascáil 2019 i ndáil leis an gComhpháirtíocht Dhomhanda maidir le 
Comhar um Fhorbairt Éifeachtach, dar teideal ‘Comhar Forbartha a dhéanamh níos 
Éifeachtaí’3,

– ag féachaint do Chlár Oibre Gníomhaíochta Addis Ababa, don doiciméad toraidh a 
glacadh ag an Tríú Comhdháil Idirnáisiúnta um Maoiniú Forbraíochta, a tionóladh in 
Addis Ababa, an Aetóip, ón 13-16 Iúil 2015, agus ar thacaigh Comhthionól na Náisiún 
Aontaithe leis ina rún 69/313 an 27 Iúil 2015,

– ag féachaint d’Airteagal 208 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), 
ina sainítear an bhochtaineacht a laghdú agus deireadh a chur léir ar fad mar chuspóir 

1 Rún ó na Náisiúin Aontaithe a ghlac an Comhthionól Ginearálta an 25 Meán Fómhair 2015: 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf 
2 Doiciméad Toraidh Nairobi ó Chruinniú Ardleibhéil CDCFE 2016: http://effectivecooperation.org/wp-
content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf 
3 Tuarascáil ar an Dul Chun Cinn maidir leis an gComhpháirtíocht Dhomhanda, 17 Meitheamh 2019:  
http://effectivecooperation.org/blogs-news-resources/resource-library/ 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
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príomhúil do bheartas forbartha an Aontais agus ina gcuirtear de cheangal ar an Aontas 
agus na Ballstáit na gealltanais atá déanta acu faoi chuimsiú na Náisiún Aontaithe agus 
eagraíochtaí inniúla eile a urramú agus aird a thabhairt ar chuspóirí an chomhair um 
fhorbairt sna beartais a chuirfidh siad chun feidhme agus ar dóigh dóibh difear a 
dhéanamh do thíortha atá i mbéal forbartha,

– ag féachaint don Comhdhearcadh nua Eorpach maidir le Forbairt an 30 Meitheamh 
20174,

– ag féachaint do Dhoiciméad Inmheánach Oibre an Choimisiúin an 26 Márta 2015 dar 
teideal ‘Creat an Aontais le haghaidh Torthaí sa Chomhar Idirnáisiúnta agus san 
Fhorbairt a Sheoladh’ (SWD(2015)0080), agus do na Conclúidí ón gComhairle an 26 
Bealtaine 2015 maidir leis an gCreat le haghaidh Torthaí,

– ag féachaint do na Conclúidí ón gComhairle an 12 Bealtaine 2016 maidir le dlús a chur 
leis an gClársceidealú Comhpháirteach,

– ag féachaint do na Conclúidí ón gComhairle 16 Bealtaine 2019 i ndáil le Tuarascáil 
Bhliantúil 2019 chuig an gComhairle Eorpach maidir le spriocanna AE um chabhair 
don fhorbairt5,

– ag féachaint don tuarascáil ón nGrúpa Ardleibhéil Saoithe i nDeireadh Fómhair 2019 ar 
an Ollstruchtúr Airgeadais Eorpach don Fhorbairt dar teideal ‘An Eoraip sa Domhan – 
ollstruchtúr airgeadais Eorpach don fhorbairt a bheidh ann amach anseo’6,

– ag féachaint do thuarascáil 2019 ón Tascfhórsa Idirghníomhaireachta um Maoiniú don 
Fhorbairt maidir le Maoiniú d’Fhorbairt Inbhuanaithe7,

– ag féachaint don straitéis dhomhanda um Beartas Eachtrach agus Slándála an Aontais 
Eorpaigh, arna thíolacadh ag Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do 
Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála i Meitheamh 2016, dar teideal ‘Fís 
Chomhroinnte, Comhghníomhaíochtaí: Eoraip níos Láidre’,

– ag féachaint do Phlean Straitéiseach an Choimisiúin 2016-2020 maidir le Comhar 
Idirnáisiúnta agus Forbairt,

– ag féachaint don staidéar ó Iúil 2019 maidir le cur i bhfeidhm phrionsabail na 
héifeachtachta, dar teideal ‘Ó Éifeachtacht go dtí Tionchar’8,

– ag féachaint do thuarascáil Athbhreithnithe Piaraí Chomhar um Fhorbairt ECFE dar 

4 IO C 210, 30.6.2017, lch. 1. 
5 Tuarascáil Bhliantúil 2019 maidir le spriocanna AE um chabhair don fhorbairt: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9201-2019-INIT/ga/pdf 
6 Tuarascáil 2019 ón gComhairle maidir leis an ollstruchtúr airgeadais Eorpach don fhorbairt: 
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf 
7 Tuarascáil 2019 maidir le Maoiniú d’Fhorbairt Inbhuanaithe: 
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf 
8 Benfield and Como do AECOM International Development Europe (2019), staidéar maidir le cur i bhfeidhm 
phrionsabail na héifeachtachta, arna choimisiúnú ag an gCoimisiún Eorpach (Tionscadal Uimh. 2018/403300/1): 
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9201-2019-INIT/ga/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf


PR\1199734GA.docx 5/12 PE648.376v01-00

GA

dáta an 10 Nollaig 2018 maidir leis an Aontas Eorpach,

– ag féachaint do Straitéis Chomhpháirteach an Afraic-AE, arna ghlacadh ag dara 
Cruinniú Mullaigh AE-an Afraic i tionóladh i Liospóin i mí na Nollag 2007,

– ag féachaint don chúigiú Cruinniú Mullaigh idir an tAontas Afracach agus an tAontas 
Eorpach an 29-30 Samhain 2017, agus don dearbhú ón gcruinniú mullaigh dar teideal 
‘Ag Infheistiú san Eoraip le haghaidh Fás Cuimsitheach agus Forbairt Inbhuanaithe atá 
Luathaithe’9,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le Comhghuaillíocht nua idir an 
Afraic agus an Eoraip le haghaidh Infheistíocht agus Poist Inbhuanaithe 
(COM(2018)0643),

– ag féachaint don tuarascáil chríochnaitheach ó Thascfhórsa an Choimisiúin don Afraic 
Thuaithe dar dáta Márta 2019 agus dar teideal ‘Clár Oibre na hAfraice agus na hEorpa 
le haghaidh Bunathrú Tuaithe’10,

– ag féachaint dá rún an 22 Bealtaine 2008 ar an obair iardain i leith Dhearbhú Pháras 
2005 maidir le hÉifeachtacht Cabhrach11,

– ag féachaint dá rún an 5 Iúil 2011 maidir le tacaíocht bhuiséadach AE sa todhchaí do 
thíortha atá i mbéal forbartha12,

– ag féachaint dá rún an 25 Deireadh Fómhair 2011 ar an 4ú Fóram Ardleibhéil maidir le 
hÉifeachtacht Cabhrach13,

– ag féachaint dá rún an 19 Bealtaine 2015 maidir le Maoiniú don Fhorbairt14,

– ag féachaint dá rún an 14 Aibreán 2016 maidir leis an earnáil phríobháideach agus 
forbairt15,

– ag féachaint dá rún an 7 Meitheamh 2016 ar Thuarascáil 2015 an Aontais maidir le 
Comhtháthú Beartas ar mhaithe le Forbairt16,

– ag féachaint dá rún an 13 Meán Fómhair 2016 maidir le Ciste Iontaobhais an Aontais 
Eorpaigh don Afraic: na himpleachtaí don fhorbairt agus don chabhair dhaonnúil17,

– ag féachaint dá rún an 22 Samhain 2016 maidir le héifeachtacht an chomhair um 

9 https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf 
10 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/report-
tfra_mar2019_en.pdf
11 IO C 279E, 19.11.2009, lch. 100.
12 IO C 33E, 5.2.2013, lch. 38.
13 IO C 131E, 8.5.2013, lch. 80.
14 IO C 353, 27.9.2016, lch. 2.
15 IO C 58, 15.2.2018, lch. 209.
16 IO C 86, 6.3.2018, lch. 2.
17 IO C 204, 13.6.2018, lch. 68.

https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf
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fhorbairt a mhéadú18,

– ag féachaint dá rún an 14 Feabhra 2017 maidir leis an athbhreithniú ar an 
gComhdhearcadh Eorpach maidir le Forbairt19,

– ag féachaint dá rún an 16 Samhain 2017 maidir le Straitéis AE-an Afraic – borradh a 
chur faoin bhforbairt inbhuanaithe20,

– ag féachaint dá rún an 17 Aibreán 2018 ar chur chun feidhme na hIonstraime le 
haghaidh Comhar um Fhorbairt, na hIonstraime um Chabhair Dhaonnúil agus an Chiste 
Eorpaigh Forbraíochta21,

– ag féachaint dá rún an 14 Meitheamh 2018 ar na caibidlíochtaí atá ar na bacáin le 
haghaidh Comhaontú Comhpháirtíochta nua idir an tAontas Eorpach agus Grúpa na Stát 
san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin22,

– ag féachaint dá rún an 14 Márta 2019 ar an tuarascáil bhliantúil straitéiseach maidir le 
cur chun feidhme agus seachadadh na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe23,

– ag féachaint dá rún reachtach an 27 Márta 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ionstraim um 
Chomharsanacht, um Fhorbairt agus um Chomhar Idirnáisiúnta24,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt (A9-0000/2020),

A. de bhrí go bhfuil an timpeallacht dhomhanda ag fáil níos casta agus níos neamhchinnte, 
le méadú ag teacht ar choinbhleacht agus ar choimhlint gheopholaitiúil chomh maith le 
tubaistí nádúrtha a bheith ag tarlú níos minice agus iad a bheith níos déine, go sonrach i 
dtíortha atá i mbéal forbartha, agus go ndéanann siad sin difear don dream is leochailí 
atá; de bhrí go dtarraingíonn sé seo aird ar an ngá atá le dícheall neartaithe iltaobhach 
agus leanúnach chun éifeachtacht agus tionchar na cabhrach ón Eoraip a mhéadú;

B. de bhrí go bhfuil daonra an domhain ag fás níos tapúla ná an t-ollioncam náisiúnta 
(OIN), go háirithe san Afraic Fho-Shahárach, áit a meastar go dtiocfaidh dúbailt ar an 
daonra sna chéad 30 bliain eile; de bhrí, in ainneoin fás láidir eacnamaíoch, go 
méadóidh sé seo an líon daoine atá ag maireachtáil faoi bhochtaineacht agus i 
ndífhostaíocht, rud a chuireann béim ar an ngá práinneach atá le tacaíocht éifeachtach a 
thabhairt do thíortha atá i mbéal forbartha ina ndícheall na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe (SFInna) a bhaint amach;

C. de bhrí, mar an deontóir is mó ar domhan ó thaobh cúnamh forbartha oifigiúil (CFO) de 

18 IO C 224, 27.6.2018, lch. 36.
19 IO C 252, 18.7.2018, lch. 62.
20 IO C 356, 4.10.2018, lch. 66.
21 IO C 390, 18.11.2019, lch. 33.
22 IO C 28, 27.1.2020, lch. 101.
23 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0220.
24 Téacsanna arna nglacadh P8_TA(2019)0298.
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a bhí ag EUR 74.4 billiún in 2018 agus é sin ag seasamh do bheagnach 57 % den CFO 
go léir ar fud an domhain, go bhfuil AE tiomanta do chomhar forbartha éifeachtach a 
chur chun cinn agus an comhar sin a bheith dírithe ar dheireadh a chur le gach cineál 
bochtaineachta agus éagothromaíochta agus ar thacú lena chomhpháirtithe forbraíochta 
chun Clár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe a bhaint amach;

D. de bhrí gur cheart go mbeadh prionsabail na húinéireachta agus an ailínithe, díriú 
isteach ar thorthaí, comhpháirtíochtaí cuimsitheacha, trédhearcacht agus cuntasacht mar 
bhonn taca don uile chineál comhair um fhorbairt;

E. de bhrí, cé go bhfuil stoc mór sonraí agus saineolais ag institiúidí AE agus na Ballstáit i 
réimse na forbartha, nach bhfuil an stoc sin fós á chomhroinnt go leordhóthanach; de 
bhrí gur cheart dó a bheith níos inrochtana agus gur cheart é a úsáid i ndéanamh 
beartais;

F. de bhrí go bhfuil sonraí inrochtana agus iontaofa ar chabhair ina threisiú ar 
thrédhearcacht na sreabha cabhrach agus go gcuidíonn siad leis na comhpháirtithe 
forbraíochta uile ina bpróisis phleanála agus chomhordúcháin; de bhrí go bhfágann 
caighdeáin idirnáisiúnta, mar atá á gcur chun cinn sa Tionscnamh Trédhearcachta 
maidir le Cabhair Idirnáisiúnta (IATI), go bhfuil na sonraí sin inchomparáide;

G. de bhrí go bhfuil riosca iarbhír ann go bhféadfadh eilíteanna polaitíochta agus 
eacnamaíochta sna tíortha comhpháirtíochta seilbh a ghlacadh ar na tairbhí a thagann as 
cúnamh forbraíochta agus as dír-infheistíocht choigríche; de bhrí go dtugann sé seo 
chun suntais an gá atá le comhar um fhorbairt a bhfuil sé mar aidhm leis athruithe 
claochlaitheacha a dhéanamh i ngeilleagair pholaitiúla, go sonrach athruithe a 
bhaineann le rialachas, le dáileadh cumhachta, le heisiamh sóisialta agus le rochtain ar 
acmhainní, chomh maith le hathruithe ar an idirghníomhú leis an ngeilleagar domhanda;

1. á chur i bhfáth gurb é is ciall le héifeachtacht ná tionchar níos mó agus níos fearr a 
thabhairt i gcrích, na SFInna a ghnóthú agus gan aon duine a fhágáil chun deiridh; á 
chreidiúint gur mó, gur tapúla agus gur inbhuanaithe atá an tionchar nuair a dhéantar 
tacaíocht ó AE a ailíniú le dícheall na dtíortha comhpháirtíochta féin agus nuair a 
dhéantar an tacaíocht sin a sheachadadh trína n-institiúidí agus a gcórais mar thaca leis 
na tosaíochtaí atá comhaontaithe trí phróisis bheartais atá cuimsitheach agus 
cothromasach;

2. á chur i bhfios go láidir gurb é a dearcadh gur cheart don Aontas, mar an deontóir is mó 
ar domhan, a theaglaim chumhachtach ionstraimí agus módúlachtaí cabhrach a úsáid ar 
shlí chomhordaithe agus ról ceannais a ghlacadh ó thaobh úsáid na bprionsabal a 
ghabhann le héifeachtacht cabhrach agus le héifeachtúlacht cabhrach, chun go ndéanfaí 
tionchar iarbhír a ghnóthú agus chun go mbainfí na SFInna amach ina thíortha 
comhpháirtíochta; á thabhairt chun suntais thairis sin gur gá na cuspóirí beartais atá sa 
Comhdhearcadh nua Eorpach maidir le Forbairt a chur chun feidhme ar shlí níos 
straitéisí agus níos spriocdhírithe i ngach tír chomhpháirtíochta, agus ar an gcaoi sin go 
ndéanfar na spriocanna agus luachanna i mbeartas eachtrach AE a atreisiú agus go 
ndéanfar comhlánú orthu;

3. á chur i bhfios go láidir go bhfuil prionsabail na Comhpháirtíochta Domhanda maidir le 
Comhar um Fhorbairt Éifeachtach (CDCFE) tógtha ar cheachtanna tábhachtacha agus 



PE648.376v01-00 8/12 PR\1199734GA.docx

GA

buanfasacha a foghlaimíodh ó straitéisí agus cleachtais forbraíochta a bhí ann roimhe 
seo, lena n-áirítear cinn a raibh rath orthu agus cinn a chlis, agus go bhfuil an 
prionsabail sin fós ina léiriú tábhachtach ar an gcomhar agus comhordú iltaobhach a 
bhfuil an tAontas faoi gheallúint iad a chomhlíonadh;

4. á iarraidh ar an gCoimisiún go bhfoilseoidh sé, go leathbhliantúil ar a laghad, tuarascáil 
maidir leis an dul chun cinn atá á dhéanamh ag institiúidí AE agus ag na Ballstáit i dtaca 
le feabhas a chur ar an éifeachtacht i bpleanáil agus cur chun feidhme an chomhair agus 
chúnaimh um fhorbairt ó thaobh na hEorpa de arna thomhas sin i gcomparáid le sraith 
de spriocanna atá comhaontaithe go coiteann agus sraith de chuspóirí beartais, go 
sonrach SFInna, agus ina n-áirítear an dul chun cinn atá déanta ionsar ailíniú na 
gcuspóirí beartais agus comhchuibhiú na nósanna imeachta, go háirithe a mhéid a 
bhaineann le clársceidealú comhpháirteach, cur chun feidhme comhpháirteach agus 
creataí comhpháirteacha le haghaidh torthaí; á iarraidh ar an gCoimisiún an tuarascáil 
dul chun cinn sin a thíolacadh don Pharlaimint;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an gComhairle uas-scálú a dhéanamh ar an 
gclársceidealú comhpháirteach idir AE agus a Bhallstáit, agus é mar aidhm leis guth 
Eorpach a chinntiú lena bhféadfaí gluaiseacht ar aghaidh ionsar chuspóirí beartais a 
bheidh sainithe go coiteann agus ar cheart dó modhanna maoinithe nuálacha amhail 
cumasc agus ráthaíochtaí a chur san áireamh; á iarraidh go mbeadh tiomantais shoiléire 
agus inghníomhaithe ann ionsar chur chun feidhme agus meastóireacht 
chomhpháirteach agus le haghaidh sásraí cuntasachta comhroinnte i leith na saoránach;

6. á chur i bhfáth, ag féachaint do chur chun feidhme na hIonstraime um Chomharsanacht, 
Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta (ICFCI) sa todhchaí, gur cheart go mbeadh 
cláreagrú comhpháirteach ag AE, a Bhallstáit agus comhpháirtithe maoinithe 
forbraíochta AE tógtha ar phrionsabail na héifeachtachta cabhrach; á chreidiúint gur 
cheart do AE, ar bhonn comhchoitianta, tosaíochtaí straitéiseacha a shocrú agus 
riachtanais infheistíochta/bearnaí sa chéim réamh-chlársceidil a shainaithint agus ina 
dhiaidh sin breathnú ar bhealaí chun an leas is fearr a bhaint as raon na módúlachtaí i 
dteaglaim uirlisí institiúidí AE, lena n-áirítear deontais, tacaíocht bhuiséadach agus 
iasachtaí BIE, chomh maith le maoiniú ó na Ballstáit; á iarraidh ar institiúidí AE agus ar 
na Ballstáit, dá réir sin, go gcomhroinnfidís fianaise agus taithí i dtaobh na gcineálacha 
idirghabhálacha forbartha ar gnách leo rath a bheith orthu agus iadsan ar chlis orthu, a 
bhí deacair le cur chun feidhme nó nár tháinig an tionchar beartaithe astu;

7. á chur i bhfáth go bhfuil cuntasacht don chaiteachas poiblí go léir, lena n-áirítear 
Cúnamh Oifigiúil um Fhorbairt (ODA), bunriachtanach san Eoraip agus i dtíortha 
comhpháirtíochta; á chreidiúint chun go mbeadh cuntasacht ann go bhfuil gá le 
hinstitiúidí láidre agus go bhfuil spriocanna soiléire agus comhaontaithe don ODA 
Eorpach bunriachtanach chun tacaíocht phoiblí leanúnach do dhícheall an Aontais sa 
chomhar um fhorbairt a áirithiú; ag cur béim ar an bhfíoras, thairis sin, chun go mbeadh 
cuntasacht ann go bhfuil gá le nósanna imeachta trédhearcacha agus stóinseacha chomh 
maith le cúram a dhéanamh d’éifeachtúlacht agus do bhaint amach torthaí follasacha, trí 
mheastóireacht ex ante agus ex post, agus freisin go ndéanfar anailís ar na nithe a chlis 
mar aon le foghlaim faoin gcaoi le torthaí éifeachtacha agus inbhuanaithe a thabhairt i 
gcrích;
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8. á chreidiúint go bhfuil sé ríthábhachtach do thíortha comhpháirtíochta an Aontais go 
mbainfear úsáid as cuir chuige atá bunaithe ar thorthaí agus gur gné bhunúsach é sin dá 
n-acmhainneacht chun na SFInna a sheachadadh dá saoránaigh; á iarraidh ar AE agus a 
chuid Ballstát tacú le creataí tomhaiste torthaí náisiúnta na dtíortha comhpháirtíochta 
féin, mar aon lena gcórais faireacháin agus staidrimh, agus úsáid a bhaint astu sin, 
chomh maith le gach gníomhaí ábhartha a rannpháirtiú, eadhon: údaráis áitiúla, 
parlaimintí náisiúnta, an tsochaí shibhialta, agus an earnáil phríobháideach;

9. á iarraidh ar AE agus a chuid Ballstát feabhas a chur ar a dtiomantas i leith sreabha 
sonraí trédhearcacha trí infheistíocht leanúnach a dhéanamh i léirshamhlú sonraí, i 
dtuairisciú staidrimh agus i bhfoilsiú sonraí oscailte, trí chaighdeáin idirnáisiúnta amhail 
IATI (Caighdeán an Tionscnaimh Trédhearcachta maidir le Cabhair Idirnáisiúnta) a 
chur i bhfeidhm agus trí nuashonrú rialta a dhéanamh ar ‘EU Aid Explorer’;

10. ag tacú le cur chuige catalaíoch, a bheidh ag tógáil ar mheasúnuithe riachtanas agus 
clársceidealú atá díláraithe agus ón mbonn aníos, agus a fhorbraítear trí anailís 
chríochnúil a dhéanamh ar an gcás i ngach aon tír chomhpháirtíochta; ag spreagadh go 
mbeadh comhar Deisceart-Deisceart agus triantánach ann;

11. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit feabhas a chur ar an gcomhar le rialtais 
áitiúla agus trí rialtais áitiúla agus, a mhéid is indéanta sin, a ndícheall a dhéanamh chun 
a áirithiú i dtaobh aon tacaíocht bhuiséid atá ann mar mhódúlacht chabhrach gur féidir í 
a úsáid freisin ar an leibhéal fonáisiúnta, agus go ndéantar sásraí athdháileacháin idir na 
leibhéil éagsúla rialtais agus trasna réigiúin a fhorbairt leis an aidhm go laghdófar 
éagothromaíochtaí agus neamhionannais laistigh den tír agus a áirithiú nach bhfágtar 
aon duine chun deiridh;

12. ag aithint go bhfuil ról na hearnála príobháidí – ar na leibhéil áitiúla, náisiúnta, 
déthaobhacha agus idirnáisiúnta – ríthábhachtach chun na SFInna a bhaint amach, chun 
maoiniú forbartha breise a shlógadh agus chun aistriú ionsar fhorbairt, fás agus rathúnas 
sa gheilleagar; á chur i bhfáth ina leith seo go gcaithfear dícheall breise a dhéanamh 
chun páirteachas na hearnála príobháidí sa chomhar um fhorbairt a ailíniú le prionsabail 
na héifeachtachta agus chun feabhas a chur ar thrédhearcacht agus cuntasacht na dír-
infheistíochta choigríche agus na luachshlabhraí domhanda;

13. á chur i bhfios gur díol sásaimh di an ról méadaithe atá ag an Aontas ó thaobh 
infheistíocht phríobháideach a shlógadh trí thimpeallacht rialála intuartha a éascú sna 
tíortha comhpháirtíochta, chomh maith le deontais agus iasachtaí a chumasc, ó thaobh 
tacaíocht bhuiséid, ráthaíochtaí agus cúnamh teicniúil a sholáthar, agus ó thaobh 
idirphléití beartais agus deontais tionscadail ar scála níos lú do ENRanna;

14. á athdhearbhú gur iarr sí ar an gComhairle agus ar na Ballstáit amlíne shoiléir a leagan 
amach don tréimhse a theastóidh chun go mbainfear amach an sprioc de bhuiséad ODA 
a ardú go dtí 0.7 % de OTI agus gur iarr sí go ndéanfadh an Coimisiún plean 
gníomhaíochta nithiúil a thíolacadh ina saineofaí an chaoi a ndéanfaí acmhainní breise a 
ghiaráil ionsar bhaint amach na SFInna;

15. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún, chuig rialtais agus parlaimintí Ballstáit ECFE, chuig an tSeirbhís Eorpach 
Gníomhaíochta Seachtraí, chuig an mBanc Eorpach Infheistíochta, chuig an mBanc 
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Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha, chuig Grúpa an Bhainc Dhomhanda, chuig 
an Aontas Afracach, chuig Comhchathaoirligh CDCFE, chuig UNDP agus UN DESA, 
chuig ECFE agus chuig an Aontas Idirpharlaiminteach.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Mar atá comhaontaithe sa Comhdhearcadh Eorpach maidir le Forbairt, tá AE tiomanta do thacú 
le cur chun feidhme na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe inár dtíortha comhpháirtíochta 
forbartha faoi 2030. Leis an tuarascáil seo, ba mhaith leis an rapóirtéir a chur i bhfáth a phráinní 
atá sé go ndéanfadh gníomhaithe forbartha uile AE úsáid straitéiseach a bhaint as na huirlisí atá 
ann cheana le haghaidh éifeachtacht agus éifeachtúlacht cabhrach. 

Ní ‘gnó mar is gnách’ atá ann. Tá an domhan ag éirí níos casta. Tá méadú ag teacht ar an 
gcoimhlint gheopholaitiúil chun greim a fháil ar thionchar agus acmhainní, agus freisin ar 
choinbhleachtaí inmheánacha. Is iad na daoine is leochailí atá ann is mó a bhfuil tionchar ag an 
athrú aeráide orthu. Tá daonra an domhain ag fás níos sciobtha ná an t-ollioncam náisiúnta, 
agus leis sin tá méadú ag teacht ar an líon daoine atá ag maireachtáil faoi bhochtaineacht agus 
i ndífhostaíocht. Amhail ó 2030, meastar go mbeidh 30 milliún Afracach óg ag dul isteach sa 
mhargadh saothair gach bliain. Is léargas iad na dúshláin sin ar a phráinní atá comhar um 
fhorbairt agus go mbeidh tionchar iarbhír aige ar fhorbairt inbhuanaithe faoi shíocháin, agus go 
rannchuideoidh sé leis an bhforbairt sin, agus go ndéanfar amhlaidh trí shlándáil slite beatha 
agus trí dheiseanna ar shlí bheatha. 

In ainneoin na dea-thola, tá institiúidí AE agus na Ballstáit fós sa staid go bhfuil siad á dtreorú 
ag a gcuid spriocanna agus leasanna idirinstitiúideacha nó náisiúnta. Trínár ndícheall a 
chomhordú ar shlí chuimsitheach agus trí úsáid a bhaint as uirlisí éifeachtachta agus 
éifeachtúlachta don chabhair atá ar fáil dúinn, is féidir lenár ngealltanas airgeadais tionchar 
láidir a bheith aige agus a chur ar chumas ár dtíortha comhpháirtíochta na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe a bhaint amach.  

Ba cheart go mbeadh ról ceannais ag AE, mar gurb é an deontóir is mó ar domhan agus an 
gníomhaí idirnáisiúnta is láidre é atá ag cur an daonlathais agus cearta an duine chun cinn. 
Caithfimid na cuspóirí beartais atá sa Comhdhearcadh Eorpach maidir le Forbairt a chur chun 
feidhme ar shlí níos straitéisí agus níos spriocdhírithe i ngach tír chomhpháirtíochta, agus ar an 
gcaoi sin na spriocanna agus luachanna i mbeartas eachtrach AE a atreisiú agus a chomhlánú. 
Is ann do na tiomantais agus na prionsabail i dtaca le héifeachtacht agus éifeachtúlacht 
cabhrach, chomh maith le tiomantais idirnáisiúnta i leith na riachtanas maoiniúcháin. Tá 
teaglaim chumhachtach ionstraimí agus módúlachtaí cabhrach ag an Aontas. 

Tá neart deiseanna ann don Aontas gluaiseacht ar aghaidh ar bhealach níos cuimsithí agus níos 
comhordaithe:

An chéad rud, trí úsáid a bhaint as an leagan reatha den chlársceideal atá nasctha le ICFCI mar 
dheis chun comhordú a atreisiú. Caithfidh cláreagrú comhpháirteach a bheith ag gabháil bonn 
ar bhonn le cur chun feidhme comhpháirteach: ba cheart do AE, ar bhonn comhchoitianta, 
tosaíochtaí straitéiseacha a shocrú agus riachtanais infheistíochta/bearnaí sa chéim réamh-
chlársceidil a shainaithint agus ina dhiaidh sin breathnú ar bhealaí chun an leas is fearr a bhaint 
as raon na módúlachtaí i dteaglaim uirlisí institiúidí AE, lena n-áirítear deontais, tacaíocht 
bhuiséadach agus iasachtaí BIE, chomh maith le maoiniú ó Bhallstáit AE; 

An dara rud, leanúint de thacaíocht a thabhairt do na hearnálacha ina raibh rath ar thionscadail 
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roimhe seo agus a bhfuil gealladh maith fúthu go mbeidh siad inbhuanaithe sa todhchaí. Úsáid 
a bhaint as cur chuige catalaíoch: earnálacha a roghnú ina bhfuil dreasacht ann do thír 
chomhpháirteach leanúint le tionscadal fiú mura bhfuil cistiú ar fáil.

An tríú rud, ceachtanna a fhoghlaim ón mbonn eolais coiteann san Aontas agus an méid sin a 
úsáid ar shlí straitéiseach agus dírithe ar thorthaí nuair a bhíonn earnálacha tosaíochta á sainiú 
i dtír.  

An ceathrú rud, athbhreithniú a dhéanamh ar mheasúnuithe ar thionscadail a raibh rath orthu 
agus ar thionscadail ar chlis orthu sa chás go bhfuil na féidearthachtaí don inbhuanaitheacht 
ard. Mar shampla, earnálacha a roghnú a bhfuil tacaíocht bhuiséid faighte acu go dtí seo agus 
inar féidir aghaidh a thabhairt ar riachtanais infheistíochta trí theaglaim d’iasachtaí 
BEI/institiúidí airgeadais agus saineolas ó na Ballstáit. 

An cúigiú rud, úsáid a bhaint as an eolas forleathan ar mhódúlachtaí cabhrach rathúla agus 
neamhrathúla in earnálacha áirithe ar an láthair atá ag ceannárais/toscaireachtaí AE agus 
Ballstáit. Leanúint de mhódúlachtaí cabhrach AE a shainoiriúnú don chomhthéacs áitiúil agus 
é sin mar léiriú ar na riachtanais agus ar an acmhainneacht sa tír sin. 

An séú rud, úsáid a bhaint as uirlisí éifeachtachta agus éifeachtúlachta cabhrach agus é mar 
aidhm leis sin feabhas a chur ar thrédhearcacht lenár dtíortha comharsanacha. 

Ní gá dúinn an uile a athcheapadh ó bhonn. I bhfianaise chomh mór agus atá an bhearna 
mhaoinithe agus go bhfuil teorainn leis an dul chun cinn atá déanta ionsar SFInna a bhaint 
amach, tá sé in am anois a bheith straitéiseach ina leith seo agus lán-bhuntáiste a bhaint as an t-
ualú airgeadais agus as an eolas atá ag gach ceann d’institiúidí AE agus de Bhallstáit AE i 
dteannta a chéile - agus úsáid a bhaint as na huirlisí uathúla éifeachtachta agus éifeachtúlachta 
cabhrach atá ar fáil dúinn - chun tionchar iarbhír a bhaint amach agus dul chun cinn a dhéanamh.


