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MOLTAÍ

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

1. á thabhairt chun suntais gur comhpháirtí tábhachtach geopholaitiúil, geostraitéiseach 
agus trádála í an Úcráin don Aontas Eorpach; á chreidiúint go bhfuil an Limistéar 
Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), a cuireadh i bhfeidhm ó 2016 i leith, ina 
rannchuidiú le forbairt dhearfach na trádála agus leis an nuachóiriú eacnamaíoch, go 
bhfuil borradh curtha aige faoi infheistíochtaí díreacha coigríche agus go bhfuil poist 
nua cruthaithe aige ar an dá thaobh; á chur in iúl gur geal leis na torthaí dearfacha 
leanúnacha a baineadh amach sa trádáil dhéthaobhach agus sa chaidreamh eacnamaíoch 
in 2019, agus allmhairí na hÚcráine ag fás 12.3% agus onnmhairí ag fás 9.7%, arb 
ionann é agus EUR 43.3 billiún ar an iomlán; á chur i bhfios go láidir go bhfuil méadú 
49% tagtha ar an trádáil idir AE agus an Úcráin agus go bhfuil an tAontas Eorpach fós 
ar an bpríomh-chomhpháirtí trádála atá ag an Úcráin, arb ionann é agus 40% dá thrádáil 
in 2019, agus gurb í an Úcráin an 18ú comhpháirtí trádála is mó atá ag an Aontas, arb 
ionann é agus 1.1% de thrádáil iomlán AE; ag tabhairt dá haire go bhfuil easnamh 
trádála na hÚcráine le AE méadaithe go EUR 5.1 billiún;

2. á chur in iúl gur geal léi go bhformheasfar agus go n-eisíocfar in dhá chuid den cheathrú 
clár um Chúnamh Macrairgeadais (MFA) as a chéile EUR 1 billiún mar thacaíocht don 
Úcráin; ag tabhairt dá haire gur chuir AE EUR 3.8 billiún d’iasachtaí MFA ar fáil don 
Úcráin ó 2014 i leith, arb ionann é agus an méid MFA is mó atá íoctha amach ag AE 
chuig aon tír chomhpháirtíochta aonair; á thabhairt chun suntais freagairt phras an 
Aontais maidir le EUR 190 milliún a chur ar fáil chun freastal ar na riachtanais sláinte is 
práinní agus ar a thábhachtaí agus a thráthúlacht atá an tacaíocht MFA don Úcráin i 
gcomhthéacs phaindéim COVID-19; ag tabhairt dá haire gur léiriú ríthábhachtach é sin 
ar dhlúthpháirtíocht AE tráth a raibh géarchéim ann nach bhfacthas a leithéid riamh 
cheana; á mheabhrú gur uirlis thábhachtach í an tacaíocht MFA chun clár oibre 
uaillmhianach na hÚcráine maidir le hathchóiriú a chur chun feidhme agus chun dlús a 
chur leis an bhfás eacnamaíoch, go háirithe trí na dreasachtaí “tuilleann breis tuilleadh”; 
á mheabhrú a thábhachtaí atá na coinníollachtaí bunaithe ar fhíor-athchóirithe 
daonlathacha agus dea-rialachas; ag spreagadh an Úcráin leanúint den dul chun cinn 
maidir le comhfhogasú rialála le hacquis AE;

3. ag spreagadh don dá thaobh comhar a threisiú ar leibhéal déthaobhach agus i bhfóraim 
idirnáisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin COVID-19, go háirithe trí shlabhraí 
soláthair a dhéanamh níos athléimní agus níos éagsúlaithe agus trí oibriú le chéile chun 
aghaidh a thabhairt ar threochtaí cosantacha; ag tabhairt dá haire go bhféadfadh cuspóir 
AE neamhspleáchas straitéiseach oscailte a bhaint amach deiseanna a chruthú do 
chomhar níos dlúithe fós lena chomharsanacht;

4. ag spreagadh an Úcráin chun leanúint dá bealach i dtreo athchóirithe talmhaíochta, 
comhshaoil agus sóisialta; ag cur béim ar an bhfíoras go mbeidh páirtithe in ann an 
comhar a neartú agus trádáil a éascú trí ailíniú leis na rialacha maidir le LDCST; ag 
tathant ar an Úcráin na cuspóirí comhshaoil a leagtar amach in LDCST a urramú go 
hiomlán, mar aon lena cuid gealltanais idirnáisiúnta maidir le trádáil agus forbairt 
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inbhuanaithe, go háirithe Comhaontú Pháras; ag spreagadh an Coimisiún faireachán a 
dhéanamh ar éifeachtaí LDCST ar shaothar agus saoirse cearta comhlachais a bhaineann 
le trádáil le AE; á iarraidh ar an Úcráin díriú ar ghné shóisialta na trádála trí aghaidh a 
thabhairt ar easnaimh an chórais cigireachta saothair agus ar an idirdhealú i margadh an 
tsaothair agus i mbeartais fostaíochta;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún na limistéir sin de na comhaontuithe comhlachais 
(CCanna)/LDCSTanna a ligeadh i bhfaillí a uasghrádú maidir le réimsí tábhachtacha 
beartais amhail príomhshruthú inscne agus déileáil le géarchéimeanna sláinte, agus é á 
áirithiú ag an am céanna nach dtagann siad salach ar an ngéarghá atá le gníomhú 
comhshaoil agus aeráide nó le tionscnaimh an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip;

6. á iarraidh ar AE leanúint de thacaíocht a thabhairt d’aontú na dtíortha CC/LDCST sa 
Limistéar Aonair d’Íocaíochtaí Euro (SEPA), a rachaidh chun tairbhe na saoránach agus 
a chuirfidh deiseanna nua ar fáil do FBManna chun forbairt a dhéanamh;

7. á chur in iúl gur geal leis na torthaí a baineadh amach faoin tSaoráid LDCST do 
FBManna maidir le feabhas a chur ar mhaoiniú agus deiseanna trádála a chur ar fáil; á 
thabhairt chun suntais go bhféadfadh feachtas ceart faisnéise a chur ar chumas 
FBManna leas níos mó a bhaint as na deiseanna a chuirtear ar fáil trí LDCST; á iarraidh 
ar an gCoimisiún faireachán a dhéanamh ar thionchar LDCST ar FBManna; ag tabhairt 
dá haire go gcruthófar deiseanna nua eacnamaíocha freisin le tacaíocht agus cur chun 
cinn na trádála idir-réigiúnacha i measc thíortha Chomhpháirtíochta an Oirthir, lena n-
áirítear do FBManna;

8. á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le hinfheistíochtaí in earnálacha a bhfuil 
acmhainneacht forbartha, fáis agus iomaíochais in AE acu, agus a d’fhéadfadh tuilleadh 
éagsúlaithe eacnamaíoch a chothú, amhail fuinneamh agus aeráid inbhuanaithe, an 
margadh aonair digiteach agus cibearshlándáil agus iompar; á chur in iúl gur geal léi na 
céimeanna dearfacha atá glactha ag an Úcráin maidir leis an gclaochlú digiteach, agus á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tuilleadh scrúdaithe a dhéanamh ar 
chomhar earnálach agus ar infheistíocht sa gheilleagar digiteach, oideachas agus 
taighde, scileanna digiteacha, nuálaíocht agus an comhrac i gcoinne na bréagaisnéise, 
feabhas a chur ar earnáil TFC, chomh maith le teicneolaíochtaí glasa, agus fios gnó agus 
dea-chleachtais a roinnt; ag aithint ina leith sin an clár nua EUR 25 milliún de chuid an 
Aontais lena dtacaítear leis an r-rialachas agus leis an ngeilleagar digiteach san Úcráin;

9. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil an Úcráin tar éis dul isteach sa Comhshocrú Ilpháirtí 
maidir le hEadráin Eatramhach Achomhairc (MPIA), rud a chuidíonn leis an tsáinn a 
shárú mar thoradh ar pharailis an Chomhlachta Achomhairc agus lena áirithiú go 
bhféadfaidh comhaltaí na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) tairbhe a bhaint as 
córas dhá chéim chun díospóidí a réiteach san Eagraíocht Dhomhanda Trádála go dtí go 
mbeidh an Comhlacht Achomhairc inoibrithe arís;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún tacaíocht theicniúil a chur ar fáil d’ionaid fostaíochta 
réigiúnacha d’fhonn fostaíocht a spreagadh, tacú le daoine óga agus cláir forbartha 
eacnamaíche inbhuanaithe atá i bhfabhar fiontraíochta sóisialta, agus infheistíocht a 
dhéanamh iontu, agus díriú ar dhaoine óga ó cheantair thuaithe chun an córas oideachais 
a neartú trí éileamh ar mhargadh an tsaothair chun na daoine is leochailí a chosaint agus 
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chun easpa deiseanna socheacnamaíocha a chosc;

11. á mheabhrú gur táirge íogair san AE í feoil éanlaithe; ag aithint an réiteach ar thángthas 
air maidir le ciorruithe ‘eile’ éanlaithe a onnmhairiú trí na fabhair thrádála d’fheoil 
éanlaithe agus d’ullmhóidí feola éanlaithe a leasú agus, leis sin, an bealach éalaithe sa 
chomhaontú a dhúnadh; á iarraidh ar an Úcráin staonadh ó chleachtais chomhchosúla 
agus forálacha uile LDCST a urramú agus a chur chun feidhme de mheon macánta; á 
iarraidh ar an gCoimisiún faireachán críochnúil a dhéanamh ar chur chun feidhme 
LDCST agus na bearta ar fad atá ar fáil a úsáid chun aon chleachtais a shaobhann an 
margadh agus aon shaothrú a d’fhéadfadh a bheith ar bhealaí éalaithe dlíthiúla a shárú;

12. á chur in iúl gur geal leis an iliomad athchóirithe agus rialachán a ghlac an Úcráin i 
gcomhréir le LDCST, amhail an Straitéis Sláintíochta agus Fíteashláintíochta (SPS) idir 
an tAontas Eorpach agus an Úcráin, chomh maith le rialacháin agus nósanna imeachta 
teicniúla na hÚcráine a ailíniú le rialacháin agus nósanna imeachta AE; ag tabhairt dá 
haire le himní an easpa dul chun cinn leordhóthanach maidir le comhfhogasú 
chaighdeáin leasa ainmhithe AE; á iarraidh ar an Úcráin a reachtaíocht maidir le leas 
ainmhithe agus a caighdeáin sláintíochta agus fíteashláintíochta a ailíniú go práinneach 
le hacquis an Aontais, agus iad a fhorfheidhmiú i gcomhréir le Straitéis SPS; á chur i 
bhfáth gur cheart athbhreithniú a dhéanamh ar shíneadh na hidirthréimhse do 
ghríoscacháin, béaróga agus muca go dtí 2026;

13. á mheabhrú ról LDCST mar chuid de phróiseas athchóirithe atá bunaithe ar dhea-
rialachas agus ar an gcomhrac in aghaidh an éillithe agus na coireachta eagraithe; á chur 
i bhfios go láidir go bhfuil sé ríthábhachtach an smacht reachta, an t-athchóiriú 
struchtúrach agus an comhrac in aghaidh an éillithe a neartú tuilleadh chun timpeallacht 
ghnó agus infheistíochta níos tarraingtí a chruthú san Úcráin; á chur i bhfáth a 
thábhachtaí atá comhar dílis le heagraíochtaí na sochaí sibhialta trína dtuairimí a 
thabhairt isteach sa chinnteoireacht agus i gcur chun feidhme na n-athchóirithe;

14. á mheas gurb é comhfhogasú rialála le hacquis AE an ghné is tábhachtaí de LDCST 
toisc go mbraitheann rochtain iarbhír ar mhargadh agus athchóiriú AE go mór ar chur 
chun feidhme agus forfheidhmiú iomchuí na reachtaíochta ábhartha; is eol dó gurb 
ionann é sin agus dúshlán tábhachtach do rialachas, institiúidí agus le riarachán poiblí 
san Úcráin agus ag spreagadh an Choimisiúin chun tacaíocht theicniúil agus airgeadais 
leordhóthanach a chur ar fáil; ag moladh gníomhaíochtaí an Ghrúpa Tacaíochta don 
Úcráin agus á iarraidh ar an ngrúpa tuilleadh tuairiscithe a chur ar fáil do Pharlaimint na 
hEorpa maidir leis an gcineál cúnaimh a chuirtear ar fáil, go háirithe maidir le trasuí 
agus cur chun feidhme an acquis;

15. á chur in iúl gur cúis bhuartha dó go bhfuil an Úcráin liostaithe ag an gCoimisiún mar 
thír tosaíochta ‘catagóir 2’, rud a chiallaíonn nach ndéantar cearta maoine intleachtúla 
(CMI) a chosaint ná a fhorfheidhmiú go leordhóthanach; á thabhairt chun suntais an gá 
atá le rialuithe agus bonneagar custaim a neartú chun teacht isteach agus idirthuras táirgí 
góchumtha san Úcráin agus laistigh den tír a chosc ar bhealach níos fearr; á iarraidh ar 
an gCoimisiún leanúint de chúnamh a thabhairt don Úcráin chun dréachtdlíthe nua a 
fhorbairt maidir le CMI;

16. ag tabhairt dá haire le himní gur chuir an Úcráin tús le dhá imscrúduithe cosanta le 
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déanaí maidir le hallmhairí nítrigine agus leasachán coimpléascach ó AE; ag aithint gur 
chinn an Úcráin deireadh a chur leis an dá imscrúdú cosanta ag an nóiméad deireanach, 
agus go bhfuil tuilleadh imscrúduithe cosanta ar na bacáin; ag tabhairt rabhadh go 
bhféadfadh gníomhaíochtaí den chineál céanna an bonn a bhaint den iontaoibh 
fhrithpháirteach idir an dá thaobh;

17. ag tabhairt dá haire gur sheol an tAontas nós imeachta foirmiúil um réiteach díospóide 
faoin gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin maidir leis an 
toirmeasc atá ar onnmhairiú na hÚcráine ar adhmad neamhphróiseáilte agus gur cúis 
bhuartha an dul chun cinn mall atá déanta chun é a réiteach; á iarraidh ar an Úcráin 
deireadh a chur leis na srianta trádála ar adhmad, ós rud é nach bhfuil siad ag teacht le 
ceanglais CC AE-na hÚcráine;

18. á mheabhrú a thábhachtaí atá síocháin d’fhorbairt eacnamaíoch agus shóisialta na 
hÚcráine; ag tabhairt dá haire gur cuireadh síneadh go dtí an 31 Eanáir 2021 le 
smachtbhannaí eacnamaíocha AE i gcoinne na Rúise, mar fhreagairt ar ionghabháil 
neamhdhleathach na Crimé agus ar an díchobhsú a rinneadh d’aon ghnó ar an Úcráin, 
toisc nár cuireadh comhaontuithe Mhionsc chun feidhme ina n-iomláine; á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí cur leis na 
hiarrachtaí chun idirghabháil a dhéanamh sa choinbhleacht seo d’fhonn cabhrú le 
geilleagar na hÚcráine agus leis an réigiún leas iomlán a bhaint as acmhainneacht 
eacnamaíoch an chomhair sa réigiún;

19. á iarraidh ar an gCoimisiún faireachán agus measúnú críochnúil a dhéanamh ar chur 
chun feidhme LDCST, ag díriú go háirithe ar thrasuí agus ar chur chun feidhme an 
acquis agus ar aon chásanna ina sáraítear an comhaontú; ag spreagadh an Coimisiún 
chun tacú leis an Úcráin chun na réimsí a shainaithint a d’fhéadfadh éagsúlú 
eacnamaíoch a chothú tuilleadh agus tús áite a thabhairt dóibh i bpróiseas chur chun 
feidhme iomlán LDCST; á iarraidh ar an gCoimisiún tuarascáil a thabhairt don 
Pharlaimint maidir leis na saincheisteanna sin, lena n-áirítear maidir leis an tacaíocht 
theicniúil agus airgeadais a chuireann an tAontas ar fáil, agus leas a bhaint as na 
ceachtanna ar fad a foghlaimíodh san athbhreithniú ar DCFTA atá beartaithe do 2021.
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