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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta 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. á mheabhrú di a rúin an 15 Eanáir 2020 ar chur chun feidhme agus faireachán na 
bhforálacha maidir le cearta na saoránach sa Chomhaontú um Tharraingt Siar1 agus an 
12 Feabhra 2020 ar an sainordú beartaithe i gcomhair caibidlíochtaí maidir le 
comhpháirtíocht nua le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann2; 
ag tabhairt dá haire gur ag céim an-luath atá na caibidlíochtaí maidir leis an 
ngaolmhaireacht sa todhchaí fós, agus á chur i bhfios go láidir go mbeidh tionchar mór 
ag géarchéim an choróinvíris ar an bpróiseas sin agus ar an tráthchlár a ghabhann leis;

2. á chur i bhfáth gur réamhriachtanas é cur chun feidhme iomlán an Chomhaontaithe um 
Tharraingt Siar, lena n-áirítear an Prótacal maidir le Tuaisceart Éireann, lena n-
áirithítear nach mbeidh teorainn chrua ar bith ann ar oileán na hÉireann, ionas go 
mbeidh comhpháirtíocht nua ann idir AE agus an Ríocht Aontaithe agus gur comhpháirt 
bhunúsach den chomhpháirtíocht chéanna é an méid sin; á chur in iúl gur cúis bhuartha 
di ráitis Rialtas na Ríochta Aontaithe ina léirítear easpa toil pholaitiúil a ghealltanais 
faoin gComhaontú um Tharraingt Siar a chomhlíonadh, eadhon maidir le rialuithe 
teorann i Muir Éireann; ag tabhairt dá haire nár tugadh aon athdhearbhú nithiúil maidir 
leis an ábhar sin sa Chomhchoiste; á chur i bhfios go láidir gur bunriachtanach muinín 
fhrithpháirteach idir na Páirtithe sna caibidlíochtaí seo;

3. ag tabhairt dá haire go mbeidh AE agus an Ríocht Aontaithe fós ina ndlúthchomharsana 
agus go mbeidh a lán leasanna fós i gcoiteann acu; á thabhairt chun suntais go bhfuil 
leibhéal na dlúthpháirtíochta agus an idirspleáchais suntasach i gcás gheilleagair AE 
agus na Ríochta Aontaithe; á mheabhrú di, agus an Ríocht Aontaithe imithe anois ó AE, 
go bhfuil sí fós ar na comhghuaillithe is dlúithe atá ag AE, gur Comhpháirtí í in ECAT 
agus gur comhpháirtí trádála tábhachtach í; á áitiú, dá bhrí sin, nach mór d’aon 
chomhaontú ar an ngaolmhaireacht nua idir AE agus an Ríocht Aontaithe stádas na 
Ríochta Aontaithe mar thríú tír a chur san áireamh, a bheith comhleanúnach agus curtha 
in oiriúint do ghaireacht gheografach an dá pháirtí, agus d’ardleibhéal idirnascachta an 
dá gheilleagar; á mheabhrú di, go bhfónann an Dearbhú Polaitiúil, atá bunaithe ar an 
ngaolmhaireacht uathúil atá ann cheana, mar bhonn do chomhpháirtíocht uaillmhianach, 
dhomhain agus sholúbtha;

4. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil togra dlíthiúil cuimsitheach curtha i láthair agus 
foilsithe ag an gCoimisiún i ndáil le comhpháirtíocht nua, atá i gcomhréir, ar an iomlán, 
lena shainordú caibidlíochta agus le rún na Parlaiminte; ag tathant ar an gCoimisiún 
leanúint ar aghaidh de bheith trédhearcach lena chomhreachtóirí, le tionscal na seirbhísí 
airgeadais agus le tomhaltóirí, agus á chur in iúl gur oth léi go mór gur dhiúltaigh 
Rialtas na Ríochta Aontaithe leibhéal trédhearcachta den chineál céanna a léiriú; á chur 
i bhfáth go bhfuil soiléireacht agus deimhneacht ríthábhachtach don leanúnachas gnó 
agus do sholáthar seirbhísí gan uaim do thomhaltóirí, agus a mhéid a bhaineann le 

1 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0006.
2 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0033.
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luaineacht sa mhargadh a chosc;

5. ag tabhairt dá haire go raibh éagsúlachtaí suntasacha ann idir na Páirtithe ag an gcéim 
thosaigh sin de na caibidlíochtaí, lena n-áirítear maidir le raon feidhme agus struchtúr 
dlíthiúil an téacs atá le caibidliú; á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di raon feidhme 
teoranta na comhpháirtíochta sa todhchaí atá beartaithe ag Rialtas na Ríochta Aontaithe, 
agus ag tabhairt le fios gur lú moltaí na Ríochta Aontaithe ná a cuid gealltanas faoin 
gComhaontú um Tharraingt Siar agus faoin Dearbhú Polaitiúil;

6. á chreidiúint, i bhfianaise ghaireacht gheografach na Ríochta Aontaithe le AE agus a 
hidirspleáchas eacnamaíoch reatha leis, gur chun leasa fhrithpháirtigh na bPáirtithe 
araon é comhpháirtíocht eacnamaíoch nua a bhunú a bheidh uaillmhianach agus 
iontaofa, lena gcumhdófar an líon is mó earnálacha agus is féidir; á chur i bhfios go 
láidir, i gcás ar bith, gur gá machaire comhréidh a áirithiú agus caighdeáin AE a 
choimirciú chun go seachnófar ‘sodar go grinneall’ agus cruthú buntáistí frith-
iomaíochta éagothroma trí leibhéil chosanta a laghdú nó éagsúlachtaí rialála eile; á 
thabhairt chun suntais gur cheart go bhfanfadh nósanna imeachta soláthair phoiblí 
oscailte ar bhonn frithpháirteach mar réamhriachtanas do mhachaire comhréidh 
éifeachtach idir na Páirtithe; á mheas gur cheart go ndéanfadh aon chreat nua coimirciú 
ar iomaíocht chóir, cearta oibrithe, cobhsaíocht airgeadais AE, cosaint infheisteoirí agus 
tomhaltóirí, trédhearcacht i gcur chun cinn na dtionscal eolais agus sa tacaíocht dóibh, 
sláine an mhargaidh aonair agus gealltanais i dtaca leis an athrú aeráide a chomhrac lena 
ráthaítear nach rachfar ar gcúl ó thaobh leibhéal reatha na cosanta agus na gcaighdeán; á 
chur i bhfáth nach mór go mbeidh an creat a bheidh ann mar thoradh ar an méid sin 
soiléir agus trédhearcach agus gur gá nach bhforchuirfeadh sé ualach míréireach ar 
mhicrifhiontair ná ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna); á iarraidh ar na 
Páirtithe riachtanais agus leasanna na bhfiontar sin a chaomhnú sa chomhaontú sa 
todhchaí, go háirithe a mhéid a bhaineann le héascú ar rochtain ar an margadh, lena n-
áirítear comhoiriúnacht caighdeán teicniúil agus nósanna imeachta custaim cuíchóirithe, 
ach gan é a bheith teoranta dóibh sin; ag tabhairt dá haire, go háirithe, an saobhadh a 
d’fhéadfadh a bheith ann i gcás an gheilleagair i gceantair teorann in Éirinn mar gheall 
ar réimse leathan iomlán na bhforálacha maidir le machaire comhréidh a bheith ar lár, 
go háirithe a mhéid a bhaineann le caighdeáin saothair agus shóisialta; á chur i bhfios go 
láidir a thábhachtaí atá sé dlúthchomhar struchtúrtha a choinneáil maidir le hábhair 
rialála agus mhaoirseachta, ar an leibhéal polaitiúil agus ar an leibhéal teicniúil, agus 
córas rialála agus uathriail chinnteoireachta AE á n-urramú;

7. á chreidiúint nach mór ardleibhéal cosanta comhshaoil, saothair agus sóisialta a áirithiú 
leis an gcomhpháirtíocht sa todhchaí, agus gur gá nach mbainfí an bonn ó thionscnaimh 
sa todhchaí chun leibhéal na cosanta sin a mhéadú; ag tacú, sa chomhthéacs sin, leis an 
gclásal neamh-chúlchéimnithe i dtaca le leibhéal na cosanta aeráide, agus ag spreagadh 
an dá Pháirtí chun bearta a mhéadú agus oibriú i gcomhar le chéile in ábhair a 
bhaineann le táirgeadh agus tomhaltas inbhuanaithe, lena gcuirfear an geilleagar 
ciorclach chun cinn agus lena gcothófar fás atá glas agus cuimsitheach ar bhonn 
sóisialta; á chur in iúl gur geal léi tiomantas na bPáirtithe i dtaca le baint amach 
chuspóir na neodrachta aeráide ar fud an gheilleagair faoi 2050 agus i dtaca lena 
mbeartais a ailíniú leis na cuspóirí a leagtar amach i Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
(SDGanna) na Náisiún Aontaithe agus i gComhaontú Pháras; á iarraidh go mbeadh 
idirphlé beartais tráthrialta ann chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme 
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Chomhaontú Pháras agus na SDGanna;

8. á iarraidh go mbeadh ráthaíochtaí láidre agus cuimsitheacha ann sna réimsí seo a leanas: 
iomaíocht, rialú Státchabhrach, fiontair faoi úinéireacht stáit, gníomhaíocht in aghaidh 
trustaí, agus rialú cumasc chun machaire comhréidh a áirithiú agus a fhorfheidhmiú idir 
geilleagair na Ríochta Aontaithe agus AE agus chun iomaíocht éagórach agus saobhadh 
trádála a chosc agus a thoirmeasc; á chur i bhfáth gur gá cloí le hardchaighdeáin 
chomhchoiteanna i ndlí na hiomaíochta agus rialú Státchabhrach; á chur i bhfáth gur gá 
cosaint infheisteoirí agus tomhaltóirí, sláine an mhargaidh aonair agus ailíniú na 
Ríochta Aontaithe le rialacha iomaíochta agus Státchabhrach AE a áirithiú; ag iarraidh 
forfheidhmiú agus soláthar éifeachtach gníomhaíochta feabhais faoi mar a thuairiscítear 
i gConarthaí AE;

9. den tuairim, i gcomhthéacs seirbhísí airgeadais, gur cheart idirphlé rialála agus 
maoirseachta AE leis an Ríocht Aontaithe a sheoladh ar bhonn idirphlé deonach rialála i 
measc lucht déanta beartas, rialálaithe agus maoirseoirí chun ailíniú rialála a chothú 
agus chun cúiseanna imní agus dea-chleachtais mhaoirseachta a chomhroinnt, lena n-
áirítear iad siúd a bhaineann le seirbhísí nuálacha nua agus le saincheisteanna leasa 
fhrithpháirtigh; den tuairim gur cheart go n-áireofaí forálacha sonracha sa chomhaontú 
sa todhchaí maidir le comhar idir na hÚdaráis Mhaoirseachta Eorpacha agus údaráis 
mhaoirseachta airgeadais na Ríochta Aontaithe chun fógraí tráthrialta a sholáthar maidir 
le hathruithe a bhaineann leis an gcreat dlíthiúil agus lena chur chun feidhme; á aithint 
go raibh éiceachóras airgeadais AE idirnasctha go dlúth le seirbhísí arna soláthar ag 
bainc agus bonneagair mhargaidh atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe; á chreidiúint gur 
cheart iarrachtaí a dhéanamh chun leibhéal rianúil comhair a choinneáil, chun machaire 
comhréidh a áirithiú agus chun éagsúlacht rialála ar pháirt na Ríochta Aontaithe a 
theorannú i ndáil le seirbhísí airgeadais, lena gcoinneofar margaí caipitil comhtháite 
agus rochtain d’institiúidí airgeadais AE ar bhonneagar margaidh iomchuí sa Ríocht 
Aontaithe;

10. á mheabhrú di, a mhéid a bhaineann le cearta i dtaca le nós imeachta an phas, atá 
bunaithe ar aithint fhrithpháirteach agus rialacha stuamachta comhchuibhithe agus 
cóineasú faireacháin sa mhargadh inmheánach, nach mbeidh feidhm acu a thuilleadh 
idir AE agus an Ríocht Aontaithe ag deireadh na hIdirthréimhse, toisc gur tríú tír a 
bheidh sa Ríocht Aontaithe; á chur i bhfios go láidir gur gá go mbeidh rochtain ar an 
margadh airgeadais Eorpach ina dhiaidh sin bunaithe ar chreat coibhéise uathrialaithí 
AE; á mheabhrú di, áfach, gur teoranta raon feidhme cinntí coibhéise; á chur i bhfáth go 
bhféadfaí bearta agus ceanglais shonracha bhreise a bhunú agus a chaomhnú ar 
chúiseanna stuamachta agus chun cobhsaíocht airgeadais a choimirciú; á chur i bhfios 
go láidir gur cheart go n-áiritheofaí díolmhuithe stuamachta láidre in aon 
chomhpháirtíocht sa todhchaí leis an Ríocht Aontaithe ionas go ráthófar go dlíthiúil na 
cearta atá ag an dá pháirtí i ndáil le rialáil ar mhaithe le leas an phobail;

11. á thabhairt chun suntais go ndéantar foráil d’fhéidearthacht le reachtaíocht AE chun 
rialacha tríú tír a mheas mar rialacha atá coibhéiseach ar bhonn anailís chomhréireach 
agus rioscabhunaithe; á chur i bhfáth gur próiseas teicniúil iad scrúduithe coibhéise ar 
cheart dó a bheith bunaithe ar chritéir shoiléire, oibiachtúla agus thrédhearcacha; á 
mheabhrú di an seasamh a bhí aici sa tuarascáil ar na caidrimh idir AE agus tríú tíortha 
maidir le rialáil agus maoirseacht ar sheirbhísí airgeadais, gur cheart go mbeadh cinntí 
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coibhéise maidir le seirbhísí airgeadais faoi réir gníomhartha tarmligthe; ag tabhairt dá 
haire, i ndáil leis sin, go ndéanfaidh an Coimisiún measúnú ar choibhéis rialacháin 
airgeadais na Ríochta Aontaithe agus nach dtabharfar coibhéis ach amháin má bheidh 
córas agus caighdeáin rialála agus mhaoirseachta na Ríochta Aontaithe 
lánchoibhéiseach le córas agus caighdeáin AE ionas go n-áiritheofar machaire 
comhréidh; á chur in iúl gur geal léi tiomantas na bPáirtithe sa Dearbhú Polaitiúil lena 
leagtar amach an Creat don Ghaolmhaireacht sa Todhchaí idir AE agus an Ríocht 
Aontaithe chun iarracht a dhéanamh na measúnuithe coibhéise a thabhairt chun críche 
roimh dheireadh mhí an Mheithimh 2020; ag tathant ar an dá Pháirtí leanúint lena n-
iarrachtaí an cuspóir sin a bhaint amach; á chreidiúint gur cheart iarrachtaí a dhéanamh 
chun coibhéis a choinneáil, má thugtar í don Ríocht Aontaithe, ach á mheabhrú di gur 
féidir le AE stádas na coibhéise a tharraingt siar go haontaobhach uair ar bith;

12. á chur i bhfios go gceanglaítear ar an Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí, leis na 
hathruithe arna dtabhairt isteach le Rialachán 2019/2033 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle maidir leis na ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta3 
‘faireachán [a dhéanamh] ar na forbairtí rialála agus maoirseachta, ar na cleachtais 
forfheidhmiúcháin agus ar fhorbairtí margaidh ábhartha eile i dtríú tíortha’; ag tabhairt 
dá haire go bhféadfadh na forálacha sin fónamh mar threoirphlean do chóras faireacháin 
éifeachtach;

13. á mheabhrú di go ndéantar líon suntasach díorthach arna sloinneadh in euro a imréiteach 
sa Ríocht Aontaithe agus d’fhéadfadh sé sin impleachtaí a bheith aige don Aontas 
Eorpach i dtaobh cobhsaíocht airgeadais; á chur in iúl gur geal léi an córas maoirseachta 
nua arna chur ar bun le Rialachán (AE) 2019/2099 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 i dtaca leis na nósanna imeachta agus na 
húdaráis a bhaineann le CCPanna a údarú agus na ceanglais maidir le CCPanna tríú tír a 
aithint4; á iarraidh go mbainfeadh coiste maoirseachta na gcontrapháirtithe lárnacha 
(CCPanna) nua-bhunaithe úsáid as na cumhachtaí arna mbronnadh air leis an rialachán 
sin chun cobhsaíocht airgeadais in AE a choimirciú agus á iarraidh ar an gCoimisiún 
breithniú a dhéanamh ar chur chuige den chineál céanna a úsáid maidir le réimsí eile 
arna mbunú sa Ríocht Aontaithe amhail margaíocht nó imréiteach nó nuair a bheidh 
frithghealladh á dhéanamh aige ar ionstraimí airgeadais arna sloinneadh in euro;

14. á athdhearbhú a thábhachtaí atá sé creat a áirithiú do chomhar agus malartú faisnéise 
gasta idir AE agus an Ríocht Aontaithe, maidir le sciúradh airgid agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta a chosc, a bhrath agus a phionósú, agus maidir le machaire 
comhréidh a chaomhnú; á iarraidh ar na Páirtithe forálacha a chur san áireamh maidir le 
beartas faoin gcomhrac in aghaidh sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta 
(AML/CFT) sa chomhaontú comhpháirtíochta sa todhchaí, lena n-áirítear sásra 
malartaithe faisnéise; á mheabhrú di gur gheall AE agus an Ríocht Aontaithe sa 
Dearbhú Polaitiúil dul níos faide ná caighdeáin an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht 
Airgeadais maidir le AML/CFT a mhéid a bhaineann le trédhearcacht úinéireachta 
tairbhiúla agus deireadh a chur leis an anaithnideacht a bhaineann le húsáid airgeadraí 
fíorúla, lena n-áirítear trí rialuithe díchill chuí don chustaiméir; á chur i bhfios go láidir 
gur gá don Ríocht Aontaithe caighdeáin idirnáisiúnta a chomhlíonadh agus gur cheart di 

3 IO L 314, 5.12.2019, lch.1.
4 IO 322, 12.12.2019, lch. 1.
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leanúint ar aghaidh ag cloí le rialacháin AE agus lena chaighdeáin atá ag forbairt i 
réimse an fhrithsciúrtha airgid lena socraítear, ar roinnt bealaí, caighdeáin chosanta níos 
airde agus níos mó trédhearcachta ná na caighdeáin idirnáisiúnta reatha; á mheabhrú di 
gurb ann do liosta AE de thríú tíortha a bhfuil easnaimh straitéiseacha acu maidir lena 
gcreataí i dtaca leis an gcomhrac in aghaidh sciúradh airgid agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta agus ag tathant ar an Ríocht Aontaithe, in éineacht lena críocha 
thar lear, leanúint ar aghaidh le bheith tiomanta do chreat AE maidir le AML/CFT tar 
éis na hIdirthréimhse;

15. ag cur in iúl gur geal léi na ceanglais a liostaítear in Airteagal LAW.AML.130 agus 
Airteagal LAW.AML.131 de dhréacht-téacs an Choimisiúin den Chomhaontú maidir 
leis an gComhpháirtíocht Nua leis an Ríocht Aontaithe an 18 Márta 20205 i ndáil le 
trédhearcacht úinéireachta tairbhiúla i gcomhair eintitis dhlíthiúla agus socruithe 
dlíthiúla; á mheabhrú di a ríthábhachtaí atá sé don dá pháirtí a áirithiú go mbeidh 
faisnéis atá i gclárlanna náisiúnta ar fáil i gcomhréir leis na caighdeáin chéanna a leagtar 
amach i dTreoir (AE) 2018/843 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
30 Bealtaine 2018 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críocha 
sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta6, go háirithe agus Aithris 42 de 
maidir le coincheap an leasa dhlisteanaigh á cur san áireamh;

16. á iarraidh ar an dá Pháirtí forálacha sonracha a chur san áireamh sa chomhaontú 
comhpháirtíochta maidir le maoirseacht ar eintitis faoi oibleagáidí airgeadais agus 
neamh-airgeadais i gcomhthéacs an chreata frithsciúrtha airgid; á mheabhrú di an 
teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal ‘I dtreo Chreat AE maidir le frithsciúradh 
airgid agus maidir leis an gcomhrac i gcoinne mhaoiniú na sceimhlitheoireachta a chur 
chun feidhme ar bhealach níos fearr’ (COM/2019/0360) agus an tuarascáil uaidh ar an 
measúnú ar chásanna sciúrtha airgid a líomhnaítear a bhí ann le déanaí a raibh baint ag 
institiúidí creidmheasa de chuid AE leo, inar cinneadh go raibh easnaimh mhóra ann i 
maoirseacht frithsciúrtha airgid AE;

17. á chreidiúint go bhfuil tábhacht ag baint le saorghluaiseacht náisiúnaigh AE – lena n-
áirítear oibrithe trasteorann a bheidh ann amach anseo – agus saorghluaiseacht seirbhísí 
ar oileán na hÉireann chun díobháil don gheilleagar uile-oileánda a theorannú agus gur 
cheart go gcumhdófaí an tsaincheist sin le comhaontú sa todhchaí;

18. á mholadh, i bhfianaise dhigitiú leanúnach na trádála, lena n-áirítear seirbhísí, go 
gcomhaontódh na Páirtithe, mar chuid de chreat rialachais na comhpháirtíochta nua, 
forálacha maidir le trádáil dhigiteach a éascú, dul i ngleic le bacainní ar thrádáil gan 
údar trí mhodhanna leictreonacha, agus timpeallacht ar line do ghnólachtaí agus 
tomhaltóirí a bheidh oscailte, slán agus iontaofa; á chur i bhfáth gur cheart go n-éascófaí 
sreafaí sonraí riachtanacha leis na forálacha sin, faoi réir eisceachtaí le haghaidh 
cuspóirí dlisteanacha de chuid an bheartais phoiblí, ach gan an bonn a bhaint de rialacha 
cosanta sonraí pearsanta AE ag an am céanna, agus gur cheart go mbeidís faoi réir rialú 
breithiúnach iomchuí;

19. ag cur béim ar an bhfíoras go mbeidh gá le hinfheistíocht shuntasach i saoráidí rialaithe 
custaim ag pointí idirthurais comhchoiteanna, chun trádáil trasteorann a éascú, agus gur 

5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf 
6 IO L 156, 19.6.2018, lch. 43.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
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cheart foráil a dhéanamh sa chomhaontú sa todhchaí maidir le sásraí comhair custaim 
cuimsitheacha;

20. á mheas gur cheart go bhforálfaí le haon chomhaontú sa todhchaí do shásraí soiléire 
chun cur chun feidhme, forfheidhmiú agus réiteach díospóidí éifeachtach a áirithiú i 
dtaca le reachtaíocht sna réimsí thuasluaite; á chur in iúl gur geal léi an fíoras, sa 
dréachtchomhaontú dlíthiúil a thíolaic an Coimisiún, go mbeidh dlínse ag Cúirt 
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i dtaca le réamhrialú ceangailteach a thabhairt maidir 
le léirmhíniú coincheapa de chuid dhlí AE nó le ceist faoi léirmhíniú forála de chuid 
dhlí AE;

21. á iarraidh ar AE agus ar an Ríocht Aontaithe teacht ar thiomantas láidir chun a áirithiú 
go gcomhlíonfar dea-rialachas cánach, lena n-áirítear i gCríocha Thar Lear na Ríocht 
Aontaithe, ina Limistéir Bhunáite Fhlaitheasacha agus Spleách-chríocha na Corónach, i 
gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta agus Eorpacha atá ann faoi láthair agus atá ag 
forbairt, go sonrach maidir le malartú faisnéise cánach, trédhearcacht cánach, cánachas 
cóir, bearta frithsheachanta cánach, agus maidir le caighdeáin ECFE i gcoinne 
Chreimeadh an Bhoinn agus Aistriú Brabúis; á iarraidh, thairis sin, ar na Páirtithe cloí le 
caighdeáin an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais;

22. á iarraidh ar na Páirtithe tosaíocht a thabhairt do chomhrac comhordaithe i gcoinne 
imghabháil cánach agus seachaint cánach; á iarraidh ar na Páirtithe aghaidh a thabhairt 
ar chleachtais dhíobhálacha chánach trí ghníomhaíochtaí comhair a shaothrú faoi Chód 
Iompair AE maidir le cánachas gnó; á thabhairt chun suntais, i ndáil leis sin, tuarascáil 
tíre an Choimisiúin maidir leis an Ríocht Aontaithe mar chuid de phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh in 2020, inar gnéithe iad córas cánach díbhinní na Ríochta 
Aontaithe agus líon ard na gconarthaí cánach déthaobhacha atá ag an Ríocht Aontaithe, 
a d’fhéadfadh cuideachtaí a úsáid chun dul i mbun pleanáil cánach ionsaitheach; ag 
tabhairt dá haire go bhfuil rangú ard ag an Ríocht Aontaithe, de réir an Choimisiúin, 
maidir le táscairí lena sainaithnítear tír a bhfuil gnéithe aici ar féidir le cuideachtaí iad a 
úsáid chun críocha seachanta cánach; á iarraidh go rachfar i ngleic leis an ábhar sin go 
sonrach sa chomhaontú sa todhchaí agus go leagfar amach conas mar a leigheasfaidh an 
Ríocht Aontaithe an staid sin sa todhchaí; ag tabhairt dá haire go measfar gur tríú tír í an 
Ríocht Aontaithe ag deireadh na hIdirthréimhse, agus go mbeidh ar an nGrúpa um an 
gCód Iompair maidir le Cánachas Gnó í a scagadh i gcomhréir leis na critéir arna 
mbunú do liosta AE de dhlínsí neamh-chomhoibríocha; á iarraidh ar na Páirtithe 
lánchomhar riaracháin a ráthú chun a áirithiú go gcomhlíonfar reachtaíocht CBL agus 
cosaint agus aisghabháil ioncam CBL;

23. á chur in iúl gur geal léi tiomantas na Ríochta Aontaithe i dtaca le caomhnú chur chun 
feidhme DAC 67; á iarraidh ar na Páirtithe a áirithiú go mbeidh na forálacha a áirítear 
sna treoracha difriúla lena bhforáiltear do mhalartú uathoibríoch éigeantach faisnéise i 
réimse an chánachais (DAC8, DAC 29, DAC 310, DAC 411, DAC 512) maidir le hioncam, 

7 Treoir (AE) 2018/822 an 25 Bealtaine 2018 (IO L 139, 5.6.2018, lch.1).
8 Treoir 2011/16/AE an 15 Feabhra 2011 (IO L 64, 11.3.2011, lch. 1).
9 Treoir 2014/107/AE an 9 Nollaig 2014 (IO L 359, 16.12.2014, lch. 1).
10 Treoir (AE) 2015/2376 an 8 Nollaig 2015 (IO L 332, 18.12.2015, lch. 1).
11 Treoir (AE) 2016/881 ón gComhairle an 25 Bealtaine 2016 (IO L 146, 3.6.2016, lch. 8).
12 Treoir (AE) 2016/2258 ón gComhairle an 6 Nollaig 2016 (IO L 342, 16.12.2016, lch. 1).
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cuntais airgeadais, rialuithe cánach, tuarascálacha de réir tíre, úinéireacht thairbhiúil fós 
i bhfeidhm; á mholadh go gcuirfeadh na Páirtithe ardán tiomnaithe ar bun maidir le 
comhar riaracháin a chaomhnú chun leanúnachas an mhalartaithe faisnéise agus 
comhordú moltaí amach anseo maidir le malartú faisnéise, amhail d’ardáin ar líne, a 
áirithiú;

24. á iarraidh ar na Páirtithe a áirithiú go dtacaíonn a mbeartais chánach faoi seach le 
gnóthú na gcuspóirí arna leagan síos i gComhaontú Pháras agus á iarraidh ar na 
Páirtithe comhoibriú faoi chuimsiú Sásra um Choigeartú Carbóin ar Theorainneacha 
(CBA) de chuid AE a bheidh ann amach anseo, go sonrach chun cánachas dúbailte de 
chineál ar bith a sheachaint, agus cuspóirí comhshaoil CBA AE á ngnóthú;

25. á mheabhrú di gur féidir leis an gComhchoiste, i gcomhréir le hAirteagal 132 den 
Chomhaontú um Tharraingt Siar, cinneadh a ghlacadh lena gcuirtear síneadh leis an 
idirthréimhse; á chreidiúint gur cheart machnamh dáiríre a dhéanamh ar an 
bhféidearthacht síneadh a chur leis an idirthréimhse, i bhfianaise na n-éagsúlachtaí atá 
fós ann agus thionchar ghéarchéim COVID-19, ionas go bhfeicfear an bhfuil gá le níos 
mo ama chun na caibidlíochtaí maidir le comhpháirtíocht chuimsitheach amach anseo a 
thabhairt i gcrích, agus cearta na saoránach, deimhneacht dhlíthiúil agus cobhsaíocht 
eacnamaíoch agus airgeadais á gcoimirciú; ag athdhearbhú a seasaimh go bhfuil 
fíorbhaol ann, i bhfianaise chastacht na gcaibidlíochtaí agus na tréimhse ama teoranta, 
go mbeidh ‘cás tubaisteach’ ann i réimsí eacnamaíocha, ina mbeadh seans ann nár 
leordhóthanach na bearta teagmhais ná an creat idirnáisiúnta mar chreat dlíthiúil chun 
mórshuaitheadh a chosc; á mheas gur chun leasa AE agus na Ríochta Aontaithe araon 
atá sé go mbeadh a ngaolmhaireacht sa todhchaí leagtha amach ar bhealach dea-
eagraithe;

26. á mheabhrú di go raibh leachtacht mhargadh bannaí na mBallstát agus leachtacht 
mhalartú airgeadraí náisiúnta na mBallstát nach bhfuil sa limistéar euro ag brath ar an 
mbonneagar a sholáthraíonn na bainc infheistíochta sa Ríocht Aontaithe; ag tabhairt dá 
haire, ós rud é go dtoirmeascann mórán córais dlí de chuid AE príomhthrádáil bannaí 
stáit i dtríú tíortha, tá géarghá ann machnamh a dhéanamh ar an tsaincheist thuasluaite 
sna caibidlíochtaí comhpháirtíochta nua idir AE agus an Ríocht Aontaithe;

27. á mheas go bhféadfaí móiminteam nua a chruthú le Brexit chun tionscadal aontas na 
margaí caipitil a chur chun cinn, lena bhféadfaí creidmheas a sheoladh isteach san 
fhíorgheilleagar, go háirithe le haghaidh FBManna, comhroinnt rioscaí phríobháideach 
a chumasú tuilleadh, an gá atá le comhroinnt rioscaí phoiblí a laghdú agus maoiniú a 
chomhlánú trí bhainc.
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