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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta ar an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde 
agus um Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
thairiscint i gcomhair rúin:

1. á chur in iúl gurb oth léi an tionchar tromchúiseach a bhí ag paindéim COVID-19, 
géarchéim airgeadais dhomhanda 2008 agus an cur isteach breise a bheidh ar 
ghnólachtaí Eorpacha tar éis imeacht na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach, ar nithe 
iad a mbíonn tionchar acu ar fad ar struchtúr na slabhraí luacha domhanda, trí chur 
isteach orthu nó fiú iad a stopadh; á iarraidh ar na Ballstáit an Treoir maidir le 
hÍocaíocht Dhéanach1 a chur chun feidhme go cuí i leith gach fiontair bhig agus 
mheánmhéide (FBManna), toisc go bhfuil siad i measc iad siúd is measa a dtéann 
géarchéim COVID-19 i bhfeidhm orthu; á iarraidh ar an gCoimisiún faireachán cuí a 
dhéanamh ar chur chun feidhme na Treorach maidir le hÍocaíocht Dhéanach; á iarraidh 
straitéis chomhsheasmhach a bheith ann do FBManna Eorpacha, i gcomhréir le 
Comhaontú Glas don Eoraip an Choimisiúin, chun ár ngeilleagair a athrú agus a n-
athléimneacht a neartú trí infheistíochtaí straitéiseacha chun tacú le FBManna; á 
mheabhrú go bhfuil beartas trádála oscailte de dhíth ar FBManna na hEorpa agus á 
iarraidh, maidir leis sin, ar an gCoimisiún bearta a dhéanamh chun a áirithiú go 
bhfanfaidh sreafaí trádála agus slabhraí luacha inbhuanaithe, lena n-áirítear bealaí 
trádála do thrácht lastais ar fud AE, oscailte agus go bhfuil bearta fadtéarmacha ann 
curtha chun feidhme chun bonn tionsclaíoch na hEorpa a neartú chun cur isteach ar 
shlabhraí soláthair a sheachaint, iomaíochas na hEorpa a chothabháil agus FBManna 
Eorpacha inbhuanaithe a chosaint bunaithe ar chreat díchill chuí; á chur in iúl gur geal 
léi an t-athbhreithniú ar bheartas trádála AE - príomhuirlis chun na dúshláin atá roimh 
FBManna sa trádáil idirnáisiúnta a shárú; ag moladh an Choimisiún as Cinneadh (AE) 
2020/1101 an 23 Iúil 20202 a ghlacadh chun an tréimhse bailíochta ar fhaoiseamh ó 
dhleachtanna ar allmhairí agus díolúine ó CBL ar allmhairiú a deonaíodh d’earraí a 
theastaíonn chun éifeachtaí ráig COVID-19 in 2020 a chomhrac, cinneadh a mhaolaíonn 
ualaí do FBManna Eorpacha; á iarraidh ar an gCoimisiún a straitéis FBManna don 
Eoraip inbhuanaithe agus dhigiteach a nuashonrú an 10 Márta 2020 chun oiriúnú do na 
himthosca nua;

2. á chur in iúl gur geal léi a straitéis FBManna thuasluaite agus á mheabhrú gurb iad 25 
milliún FBM na hEorpa cnámh droma gheilleagar AE, toisc go bhfostaíonn siad 
timpeall 100 milliún duine, a bhfuil 13 mhilliún díobh ag obair in onnmhairí, arb ionann 
iad agus níos mó ná leath de OTI na hEorpa, arb ionann iad agus 99% de gnóthaí AE 
agus 66% dá fhostaíocht, agus go gcuimsíonn siad 87% d’onnmhaireoirí uile AE, cé 
nach n-onnmhairíonn ach 25% de FBManna AE-bhunaithe ar chor ar bith agus go n-
onnmhairíonn cuid níos lú fós lasmuigh de AE; á mheabhrú go gcaithfidh feidhmiú cuí 
an mhargaidh inmheánaigh, inbhuanaitheacht agus neodracht charbóin fanacht i measc 
chroíchuspóirí chláir AE chun a chur ar chumas FBManna leas a bhaint as an aistriú 
glas ó thaobh iomaíochais, laghdú costas agus cruthú post; á thabhairt chun suntais gur 
cheart aird chuí a thabhairt ar thimthriall na nuálaíochta agus ar theicneolaíochtaí nua 

1 IO L 48, 23.2.2011, lch. 1.
2 IO L 241, 27.7.2020, lch. 36.
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atá ar fáil a bheith á n-imlonnú sa mhargadh; á chur i bhfáth go mbraitheann rathúnas an 
mhargaidh aonair ar chumas FBManna na hEorpa oiriúnú don chlaochlú in TF; ag 
aithint ról na micrifhiontar agus na ngnólachtaí nuathionscanta in úsáid teicneolaíochtaí 
nua; ag aithint a thábhachtaí atá sé reachtaíocht láidir, chomhsheasmhach agus intuartha 
a chothabháil i gcoitinne agus maidir le cearta maoine intleachtúla go sonrach, agus aird 
á tabhairt ar an bhfíoras nach gcosnaíonn ach 9% de FBManna in AE a gcearta maoine 
intleachtúla; ag tabhairt dá haire nach FMBanna ach céatadán beag de ghnólachtaí a 
onnmhairíonn earraí lasmuigh de AE agus gur foinse fhéideartha thábhachtach iad na 
margaí domhanda do FBManna chun iomaíochas, fás eacnamaíoch agus nuálaíocht a 
threisiú; ag tabhairt dá haire go dtugann trádáil shaoráideach agus saoirse gluaiseachta 
tríd an margadh aonair an scála agus an taithí riachtanach do FBManna chun 
onnmhairiú lasmuigh de AE agus rochtain a fháil ar mhargaí inmhianaithe breise; á 
mheabhrú gurb é cuspóir an Ghnímh um Ghnólachtaí Beaga don Eoraip agus an 
phrionsabail “smaoinigh ar fhiontair bheaga ar dtús” ná iomaíochas a mhéadú agus tacú 
le fiontraíocht;

3. á chur in iúl gur geal léi an fócas ar leith a leagann straitéis FBManna ar aistrithe 
dúbailte AE chuig geilleagar inbhuanaithe agus digiteach agus chun an t-ualach rialála 
do FBManna a laghdú agus a rochtain ar an margadh agus a rochtain ar mhaoiniú a 
fheabhsú; á chreidiúint go méadóidh iomaíochas domhanda na hEorpa ina iomláine trí 
dhíriú ar réitigh dhigiteacha agus nuálacha; 

4. ag athdhearbhú a tacaíocht láidir don sprioc a cuireadh in iúl sa Chomhaontú Glas Sásra 
um Choigeartú Carbóin ar Theorainneacha (CBA) a thabhairt isteach; á iarraidh ar an 
gCoimisiún an tionscnamh sin a thabhairt ar aghaidh mar chuid dá Chlár Oibre do 2021; 
ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go mbeadh sásra CBA mar bhunchloch don Eoraip 
chun neodracht charbóin a bhaint amach faoi 2050 agus go gcaithfidh sí, chun 
FBManna a chomhtháthú go gníomhach, foráil a dhéanamh do bhearta atá beartaithe go 
sonrach chun freastal ar a gcuid riachtanas;

5. á chur in iúl gur geal léi iarrachtaí an Choimisiúin uirlisí ar leith a fhorbairt chun 
rochtain FBManna ar mhargaí tríú tíortha a éascú; á iarraidh ar an gCoimisiún tacú go 
hiomlán le FBManna gach bacainn taraife agus neamhtharaife a shárú a choisceann 
orthu rochtain a fháil ar mhargaí tríú tíortha; á mheabhrú a thábhachtaí atá sé nósanna 
imeachta custaim comhchuibhithe agus simplithe a bheith ann chun cabhrú le 
micrifhiontair agus FBManna (MFBManna) dul isteach i margaí onnmhairíochta, mar 
go bhfeabhsóidh siad sin táirgiúlacht trí nuálaíocht a luathú agus iarmhairtí 
teicneolaíochta agus fios gnó a éascú; á chur in iúl gur geal léi gealltanas an 
Choimisiúin deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú do FBManna trí chaibidlí FBManna a 
áireamh i ngach comhaontú saorthrádála (FTA), mar is léir ón gcomhaontú idir AE agus 
an tSeapáin agus sa chomhaontú nuachóirithe le Meicsiceo, agus ag cur béim ar an 
bhfíoras gur cheart iad sin a áireamh freisin nuair a dhéantar athbhreithniú ar FTAnna 
atá ann cheana. á mheabhrú don Choimisiún gur cheart go mbeadh constaicí coitianta ar 
MFBManna Eorpacha i ngach caibidil do FBManna i gcomhaontuithe trádála; á chur in 
iúl gur geal léi ceapachán an chéad Phríomh-Oifigigh Forfheidhmithe Trádála riamh ag 
an gCoimisiún agus ag cur béim ar a ról tábhachtach lena áirithiú go bhfaigheann 
FBManna an t-uasluach ó chomhaontuithe trádála AE; á iarraidh ar an gCoimisiún 
cuidiú le hualaí riaracháin agus rialála do FBManna a laghdú agus rómhaorlathas a 
ghearradh i bhfianaise thionchar díréireach na mbacainní trádála agus infheistíochta, 
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costais riaracháin agus maorlathas ar FBManna; á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le 
FBManna a dhíríonn ar theicneolaíochtaí agus nuálaíochtaí glasa agus atá ag 
onnmhairiú earraí agus seirbhísí chuig tríú tíortha cheana féin, agus ar an gcaoi sin na 
dálaí a chothú le haghaidh machaire comhréidh; á iarraidh ar an gCoimisiún oibriú i 
gcomhar leis na Ballstáit chun FBManna a chur ar an eolas go gníomhach faoi 
dheiseanna trádála;

6. á iarraidh ar an gCoimisiún a bheith níos gníomhaí ina thacaíocht do ghníomhaireachtaí 
onnmhairiúcháin náisiúnta agus réigiúnacha agus d’eagraíochtaí gnó FBManna ar 
leibhéal AE, ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal réigiúnach chun lamháil do 
FBManna an bhearna faisnéise a shárú agus leas níos fearr a bhaint as comhaontuithe 
trádála; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim, ina leith sin, go bhféadfadh an Coimisiún 
ardán idirnáisiúnaithe FBManna a bhunú chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn 
agus chun cúnamh teicniúil a sholáthar do FBManna chun rochtain a fháil ar mhargaí 
nua; ag tabhairt dá haire go bhféadfadh tástáil geilleagair chiorclaigh a bheith san 
áireamh san ardán sin; á mheabhrú go bhfuil ról ríthábhachtach ag Toscaireachtaí AE 
maidir le tacú le FBManna trí aghaidh a thabhairt ar a gcuid fiosruithe agus ar na 
deacrachtaí praiticiúla atá rompu mar gheall ar chur chun feidhme FTAnna;

7. á iarraidh ar an gCoimisiún sainiúlachtaí FBManna a chur san áireamh i ngach réimse 
den chaibidlíocht trádála agus infheistíochta, lena n-áirítear iad siúd atá dírithe ar 
chaibidlí soláthair phoiblí i gcomhaontuithe trádála, ar cheart dóibh rannpháirtíocht 
FBManna a éascú; á chur in iúl gur geal léi fógra an Choimisiúin go seolfaidh sé 
tairseach faisnéise nua chun FBManna a chur ar an eolas níos fearr faoi bheartais trádála 
agus chun faisnéis mhionsonraithe a sholáthar faoi nósanna imeachta custaim agus na 
foirmiúlachtaí le haghaidh onnmhairiú chuig tríú tíortha; á iarraidh an gCoimisiún 
teagmháil a dhéanamh le gnóthais a luaithe is féidir agus tairseacha faisnéise nua á 
mbunú nó na cinn atá ann cheana á bhfeabhsú chun a áirithiú go bhfuil faisnéis an-
phraiticiúil ag FBManna; á iarraidh ar an gCoimisiún beart a dhéanamh dá chuspóir 
uirlis féinmheasúnaithe le haghaidh rialacha tionscnaimh agus anailíse saolré a 
sheoladh, ar ni í ar cheart díriú go sonrach uirthi ó thaobh mheasúnú riosca chun cabhrú 
le FBManna a mheas an mbaineann táirge leas as roghanna faoi chomhaontú trádála ar 
leith agus conas is féidir leo leas a bhaint as éagsúlú straitéiseach na slabhraí soláthair; 
ag athdhearbhú, sa chomhthéacs sin, a thábhachtaí atá rialacha tionscnaimh sruthlínithe 
agus simplithe.  ag athdhearbhú, thairis sin, a thábhachtaí atá rialacha soiléire maidir le 
sreafaí sonraí trasteorann chun cuspóirí straitéis dhigiteach AE a bhaint amach; ag 
tabhairt chun suntais a thábhachtaí atá caibidlíocht iltaobhach leanúnach EDT maidir le 
ríomhthráchtáil; á iarraidh sraith chuimsitheach uaillmhianach rialacha a bheith ann 
chun saorshreabhadh sonraí thar theorainneacha a éascú agus caighdeáin cosanta sonraí 
AE a ráthú, agus chun aghaidh a thabhairt ar bhacainní trádála digití lena n-áirítear 
riachtanais logánú sonraí agus a áirithiú gur féidir le gnóthais, go háirithe FBManna, dul 
san iomaíocht go domhanda ar mhachaire comhréidh. ag athdhearbhú go mbeidh ról 
ríthábhachtach ag FBManna maidir le teicneolaíochtaí agus gnólachtaí sonraíbhunaithe 
a mhéadú; ag cur béim ar an ngá atá ann idir-inoibritheacht agus rochtain ar shonraí ar 
fud an domhain a chur chun cinn chun an leas is fearr is féidir a bhaint as próisis 
éagsúla sa trádáil idirnáisiúnta; á iarraidh ar an gCoimisiún rochtain FBManna ar 
thairiscintí poiblí a éascú agus a bheartas soláthair phoiblí a chur san áireamh sna 
spriocanna a leagtar amach sa Mhargadh Glas, amhail geilleagar ciorclach a chur chun 
cinn agus athléimneacht slabhraí soláthair le haghaidh earraí poiblí a mhéadú;
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8. á mheabhrú go bhfuil rochtain ar mhaoiniú bunriachtanach do FBManna ós rud é go 
bhfuil sé níos deacra rochtain a fháil ar mhaoiniú i mBallstáit áirithe ná Ballstáit eile; á 
iarraidh ar an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar an mbearna rochtana airgeadais sin 
agus a áirithiú go mbeidh FBManna in iomaíocht ar mhachaire comhréidh; á iarraidh ar 
an mBanc Eorpach Infheistíochta aird ar leith a thabhairt ar FBManna agus a bheartais á 
sainiú; ag tarraingt aird ar leith ar FBManna, a bhfuil cistiú, cúnamh teicniúil agus 
ualach rialála nach bhfuil chomh trom sin de dhíth orthu chun cuspóirí an Mhargaidh 
Ghlais agus an digitithe a chomhlíonadh chun leanúint de bheith iomaíoch; ag tarraingt 
aird ar an ngá atá le dul chun cinn a dhéanamh maidir leis an gcomhaontú éascaithe 
infheistíochta agus leis an Treoir maidir le ríomhthráchtáil3 agus chun leanúint den 
obair ar chomhaontú iltaobhach seirbhísí; ag cur béim ar an bhfíoras go dtugtar roinnt 
buntáistí do FBManna leis an digitiú, amhail deiseanna nua a chur ar fáil chun seirbhísí 
digiteacha nó táirgí digiteacha a thairiscint agus rochtain níos fearr ar an margadh a chur 
ar fáil, agus ag an am céanna á chur bhfios go láidir go bhfuil tacaíocht ag teastáil fós ó 
FBManna chun rochtain a fháil ar mhaoiniú, ar fhaisnéis, ar scileanna agus ar 
theicneolaíocht; ag tabhairt dá haire gur gá don Choimisiún deireadh a chur le bacainní 
ar fhás glas agus ar éiceanuálaíocht do FBManna chun a áirithiú gur deis eacnamaíoch é 
an Margadh Glas; á iarraidh go bhféachfar le rochtain FBManna ar mhaoiniú a éascú, a 
mhéid is féidir, lena n-áirítear rochtain éasca ar chistiú taighde agus forbartha agus 
tacaíocht theicniúil fheabhsaithe a sholáthar, d’fhonn dlús a chur leis an gclaochlú glas 
agus digiteach agus leas a bhaint as; 

9. á iarraidh ar an gCoimisiún ionstraimí coimirce agus cosanta trádála an Aontais a chur 
chun feidhme go héifeachtach chun cosaint níos fearr a thabhairt do thionsclaíocht na 
hEorpa, go háirithe nuair a dhéanann sé difear d’earnálacha ina bhfuil tromlach na 
FBManna; ag aithint go bhfuil dúshláin gan choinne gan fasach os comhair an domhain, 
ar dúshláin iad a bhfuil gá le plean uile-Aontais chun athlonnú cliste a dhéanamh agus 
earnálacha straitéiseacha áirithe, línte soláthair a éagsúlú agus neamhspleáchas 
straitéiseach oscailte mar chuid den straitéis do FBManna Eorpacha; ag cur béim ar an 
ngá le coimircí sóisialta láidre agus le cuimsiú sóisialta i straitéis FBM i gcomhthéacs 
na trádála; á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le díriú ar chur chun feidhme agus ar 
fhorfheidhmiú chomhaontuithe trádála AE chun cosaint a thabhairt i gcoinne sáruithe ar 
rochtain ar an margadh agus ar ghealltanais trádála agus forbartha inbhuanaithe araon, 
agus ar an gcaoi sin aghaidh a thabhairt ar shaobhadh margaidh go héifeachtach agus a 
áirithiú nach gcuirfear FBManna faoi mhíbhuntáiste iomaíoch; ag tathant ar an 
gCoimisiún, i ndáil leis sin, feabhas a chur ar ról Dheasc Chabhrach um Chosaint 
Trádála FBManna chun tacaíocht a mhéadú tuilleadh do FBManna maidir le rochtain a 
fháil ar ionstraimí cosanta trádála agus feabhas a chur ar chumarsáid maidir leis na 
huirlisí atá ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar allmhairí a thrádáiltear go héagórach; ag 
cur béim ar an Tuarascáil Speisialta ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa i mí Iúil 20204, inar 
cuireadh in iúl go bhfuil ualach suntasach riaracháin ar na páirtithe lena mbaineann in 
imscrúduithe cosanta trádála, gur gá iad a dhéanamh ó thaobh an dlí de; ag tabhairt 
rabhaidh, áfach, nach raibh tacaíocht do FBManna chun rochtain a fháil ar nósanna 
imeachta cosanta trádála leordhóthanach agus nach bhfuil go leor ionstraimí cosanta 

3 IO L 178, 17.7.2000, lch. 1.
4 Tuarascáil Speisialta Uimh. 17/2020 dar teideal ‘Ionstraimí cosanta trádála: tá an córas chun cuideachtaí AE a 
chosaint ar allmhairí dumpáilte nó fóirdheonaithe ag feidhmiú go maith’.
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trádála á gcur chun cinn i ngach earnáil de thionscal na hEorpa; ag tathant ar an 
gCoimisiún, sa chomhthéacs sin, cúnamh agus for-rochtain a mhéadú do FBManna go 
háirithe; á iarraidh ar an Aontas Eorpach aird a thabhairt ar leasanna na slándála agus an 
oird phoiblí maidir le hinfheistíocht dhíreach choigríche agus éadálacha agus iad sin a 
chomhcheangal le sásra comhordúcháin uile-AE um scagadh, go háirithe i gcás 
earnálacha straitéiseacha; ag tathant ar an gCoimisiún feasacht níos mó a mhúscailt i 
measc geallsealbhóirí maidir le hionstraimí cosanta trádála agus a thacaíocht do 
FBManna a mhéadú maidir lena rochtain ar na hionstraimí sin a éascú; á iarraidh, i ndáil 
leis sin, go gcuirfidh an Coimisiún sásra níos inrochtana ar fáil do FBManna chun a 
gcuid gearán a dhéanamh i gcásanna cleachtas éagórach trádála; á iarraidh ar an 
gCoimisiún bearta a fhorchur chomh tapa agus is féidir in imscrúduithe ina bhfuil 
FBManna feiceálach;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint dá iarrachtaí tacú le MFMBanna, ag díriú go 
sonrach orthu siúd atá faoi stiúir ban, agus bearta á dtabhairt isteach ina leith sin. á 
iarraidh ar AE agus ar na Ballstáit aird ar leith a thabhairt ar imthosca speisialta 
MFBManna atá faoi stiúir ban, agus deasca cabhracha onnmhairithe á mbunú acu, leas a 
bhaint as na féidearthachtaí a fhógraíonn CSTanna, agus seirbhísí, teicneolaíochtaí agus 
bonneagair (amhail rochtain ar an idirlíon) a neartú, ar nithe iad a bhfuil tábhacht ar 
leith ag baint leo maidir le cumhachtú eacnamaíoch na mban agus MFBManna atá faoi 
stiúir ban; á iarraidh ar an gCoimisiún cuidiú le comhpháirtíochtaí a chur ar bun idir 
banfhiontraithe in AE agus a gcomhghleacaithe i dtíortha atá i mbéal forbartha;

11. á chur in iúl gur geal léi gealltanas an Choimisiúin prionsabal ceann amháin isteach, 
ceann amháin amach a thabhairt isteach agus dlíthe nua á mbunú, arbh é an chéad chéim 
é chun srian a chur le bonn na rialála nua agus chun an rómhaorlathas a laghdú, ach á 
mheabhrú nach ndéanann sé ach an status quo a choinneáil– uaillmhian neamhleor; á 
iarraidh go mbeadh níos mó soiléireachta ann maidir leis an gcaoi a bhfuil sé beartaithe 
ag an gCoimisiún an prionsabal sin a chomhtháthú ó thaobh an bheartais trádála de;

12. á iarraidh ar an gCoimisiún treochlár a chur i láthair chun laghdú a dhéanamh ar 30 % ar 
a laghad de na rialacha agus de na rialacháin atá as dáta agus a dhéanann difear do 
FBManna, chun ualaí riaracháin agus brú costais a laghdú, iomaíochas a chur chun cinn 
agus fíorthionchar a imirt chun go mbeidh FBManna in ann fás agus a bheith rathúil in 
AE.
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