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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN NEAMHREACHTACH Ó PHARLAIMINT NA 
hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an 
chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne i dtaca 
le comhar maidir le tásca geografacha agus i dtaca lena gcosaint.
(COM2020/0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don dréachtchinneadh X ón gComhairle,

– ag féachaint don dréacht-Chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus rialtas Dhaon-
Phoblacht na Síne i dtaca le comhar maidir le tásca geografacha agus i dtaca lena 
gcosaint (COM(2020)0213),

– ag féachaint don togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích 
an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne i 
dtaca le comhar maidir le tásca geografacha agus i dtaca lena gcosaint. 
(COM(2020)0213),

– ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le 
hAirteagal 207(3), Airteagal 207(4), an chéad fhomhír, i dteannta Airteagal 218(6), an 
dara fomhír, pointe (a)(v), agus Airteagal 218(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint do Chomhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) maidir le 
Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPS),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal ‘Trádáil do chách - faoi 
thuairim beartas trádála agus infheistíochta níos freagraí a chothú’ (COM(2015)0497),

– having regard to the Commission communication entitled ‘Trade, growth and 
intellectual property - Strategy for the protection and enforcement of intellectual 
property rights in third countries’(COM(2014)0389),

– ag féachaint don doiciméad inmheánach oibre de chuid an Choimisiúin – Tuarascáil ar 
chearta maoine intleachtúla a chosaint agus a fhorfheidhmiú i dtríú tíortha 
SWD(2019)0452 final/2,

– ag féachaint do na ráitis chomhpháirteacha ón 20ú Cruinniú Mullaigh idir AE agus an 
tSín an 16 Iúil 2018 agus ón 21ú Cruinniú Mullaigh idir AE agus an tSín an 9 Aibreán 
2019,

– ag féachaint dá rún an 9 Meitheamh 20151 maidir le Straitéis chun cearta maoine 
intleachtúla a chosaint agus a fhorfheidhmiú i dtríú tíortha,

1 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2015)0219.



PE654.106v00-01 4/6 PR\1209643GA.docx

GA

– ag féachaint dá rún an 12 Meán Fómhair 20182 ar staid an chaidrimh idir AE agus an 
tSín,

– ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), agus go háirithe Teideal V de 
maidir le gníomhaíocht sheachtrach an Aontais,

– ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), go háirithe 
Airteagail 91, 100, 168 agus 207 de i gcomhar le hAirteagal 218(6)(a)(v) agus 218(7),

– ag féachaint do Riail 105(2) dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um X, 

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

A. de bhrí gur príomhghné de bheartas trádála AE é Tásca Geografacha a chosaint ar an 
leibhéal idirnáisiúnta, 

B. de bhrí gurb é AE an t-onnmhaireoir agraibhia is mó sa domhan, agus gur bhain sé 
amach barrachas trádála agraibhia de EUR 39 billiún, méid nár baineadh amach riamh 
roimhe sin, in 2019,

C. de bhrí go bhfuil fás ollmhór tagtha ar onnmhairí agraibhia AE chuig an tSín le deich 
mbliana anuas, agus ráta fáis bliantúil de níos mó ná 20 % ann le linn na tréimhse 2009-
2019, rud a d’fhág go raibh barrachas trádála de níos mó ná EUR 9 billiún ann in 2009 
in áit an easnaimh trádála de EUR 1 billiún in 2019, rud a fhágann gurb í an tSín an tríú 
ceann scríbe d’onnmhairí agraibhia AE, tar éis RA agus SAM faoi seach; de bhrí go 
meastar go dtiocfaidh méadú breise ar allmhairí táirgí agraibhia de pháirt na Síne sna 
deich mbliana atá amach romhainn,

D. de bhrí gurb ionann luach díolacháin domhanda Thásca Geografacha AE, lena 
gcumhdaítear fíonta, táirgí agraibhia agus deochanna biotáilleacha, agus EUR 74,76 
billiún3,

E. de bhrí go bhfuil cáil dhomhanda ar AE as táirgeadh táirgí agraibhia ar ardluach agus ar 
ardchaighdeán,

F. de bhrí go bhfuil dúshláin shuntasacha sa tSín le sárú ag go leor de Thásca Geografacha 
AE, rud is cúis le caillteanais shuntasacha eacnamaíocha do tháirgeoirí AE, 

H. de bhrí gurb é is bonn leis an gcomhaontú an taithí a fuarthas tríd an tionscadal idir AE 
agus an tSín maidir le comhar i dTásca Geografacha a tugadh chun críche in 2013,

I. de bhrí go bhfuiltear ag dréim leis go nginfear cion substaintiúil den fhás eacnamaíoch 
domhanda lasmuigh den Eoraip,

J. de bhrí go mbíonn ar tháirgeoirí agus onnmhaireoirí agraibhia oibriú i dtimpeallacht 

2 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0343.
3 Staidéar ón gCoimisiún, arna fhoilsiú i mí Aibreáin 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ga/IP_20_683
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dheacair trádála idirnáisiúnta,

L. de bhrí go bhfuil an comhaontú sin tábhachtach i bhfianaise aitheantas domhanda Tásc 
Geografach, 

N. de bhrí gur léiriú gurb ea tabhairt i gcrích an chomhaontaithe sin go bhfuil AE agus an 
tSín in ann teacht ar chomhaontuithe déthaobhacha fad a chuirtear leasanna coiteanna 
san áireamh go maith,

1. á chur in iúl gur geal léi gur tugadh i gcrích an chéad chomhaontú suntasach idir AE 
agus an tSín maidir le saincheist a bhaineann leis an trádáil; á mheas go bhféadfadh an 
comhaontú a bheith ina fhreachnamh tábhachtach cothaithe muiníne chun uaillmhian an 
dá pháirtí a thomhas a mhéid a bhaineann lena chur chun feidhme éifeachtach agus a 
mhéid a bhaineann le réimsí eile comhair i ndáil le trádáil; 

2. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá an caidreamh straitéiseach idir an tAontas agus 
an tSín; á thabhairt chun suntais gur cheart an trádáil agus an infheistíocht a bheith 
bunaithe ar rialacha agus bunaithe ar luachanna, agus córas iltaobhach trádála ina 
chroílár;

3. á chur in iúl gur geal léi an leibhéal ard cosanta do liosta de 100 Tásc Geografach 
Eorpach a chosnaítear faoin gcomhaontú, ar cuimsithí é ná an leibhéal reatha cosanta a 
dheonaítear faoi Chomhaontú EDT maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a 
bhaineann le Trádáil go háirithe le haghaidh earraí bia ach le haghaidh fíonta agus 
biotáillí freisin; ag tabhairt dá haire go meastar go ndéanfar 175 Thásc Gheografacha 
eile ón Aontas agus ón tSín faoi seach a chosaint laistigh de 4 bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm an chomhaontaithe, agus á iarraidh ar an gCoimisiún an Pharlaimint a 
choimeád ar an eolas go cuí faoi dhul chun cinn na caibidlíochta maidir leis an 
gcomhaontú a fhadú;

4. ag tabhairt dá haire go bhfuil easnamh mór trádála ag AE leis an tSín, ach ag meabhrú 
go bhfuil barrachas trádála ag AE i réimse na dtáirgí agraibhia;

5. ag aithint oidhreacht shaibhir na hEorpa agus na Síne i ndáil le táirgí bia traidisiúnta 
agus a thábhachtaí atá cosaint GI ina leith sin;

6. á chur in iúl gurb oth léi nach féidir, in ainneoin na cosanta faoin gcomhaontú, roinnt de 
Thásca Geografacha AE amhail táirgí cáise a onnmhairiú chuig an tSín i ngeall ar 
chaighdeáin na Síne maidir le hallmhairiú bia; á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint den 
idirphlé leis an tSín chun caighdeáin AE maidir le sábháilteacht bia, atá i measc na 
gcaighdeán is airde sa domhan, a aithint; á iarraidh ar an tSín deireadh a chur leis na 
bacainní gan údar ar onnmhairithe agraibhia AE;

7. á iarraidh ar an tSín tacú freisin leis an gcreat iltaobhach atá ann cheana lena dtugtar 
cosaint do thásca geografacha trí bheith ina comhalta de Chomhaontú Liospóin EDMI 
agus d’Acht na Ginéive, atá i bhfeidhm ó bhí an 26 Feabhra 2020 ann;

8. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá Tásca Geografacha laistigh de na cearta maoine 
intleachtúla agus á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá na hiarrachtaí atá dírithe ar 
tháirgí góchumtha a chomhrac; ag moladh don Choimisiún leanúint den chomhar leis an 
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tSín  maidir le Cearta Maoine Intleachtúla, agus á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint de 
thacaíocht a thabhairt do chuideachtaí AE tríd an deasc chabhrach um Chearta Maoine 
Intleachtúla; 

9. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé forálacha aontaithe an Chomhaontaithe a 
chur chun feidhme go héifeachtach agus a fhorfheidhmiú go cuí sa mhargadh; á 
athdhearbhú go bhfuil an Pharlaimint meáite ar fhaireachán agus grinnscrúdú a 
dhéanamh ar chur i bhfeidhm ceart an Chomhaontaithe; á iarraidh ar an gCoimisiún, ina 
leith sin, an Pharlaimint a chur ar an eolas faoi chur chun feidhme an Chomhaontaithe 
dhá bhliain tar éis dó teacht i bhfeidhm;

10. á thabhairt chun suntais gur cheart an Comhaontú Eacnamaíoch agus Trádála idir na 
Stáit Aontaithe agus an tSín a tháinig i bhfeidhm an 14 Feabhra 2020, ar a dtugtar 
comhaontú na Chéad Chéime idir na Stáit Aontaithe agus an tSín, a chur chun feidhme 
ar bhealach neamh-idirdhealaitheach agus i gcomhréir iomlán le rialacha EDT agus leis 
na gealltanais a tugadh sa Chomhaontú idir AE agus an tSín maidir le Tásca 
Geografacha; ag dréim leis go mbainfidh onnmhaireoirí Eorpacha tairbhe láithreach as 
bearta éascaithe trádála san earnáil agraibhia;

11. á chur i bhfáth go bhfuil géarghá le tuilleadh feabhais a chur ar an gcothrom iomaíochta 
idir AE agus an tSín i réimsí eile; ag tathant ar an tSín an comhar cuiditheach maidir le 
cosaint tásc geografach a leathnú chuig réimsí eile trádála agus rannchuidiú go 
gníomhach go háirithe leis an gcaibidlíocht leanúnach ar an gcomhaontú déthaobhach 
infheistíochta, le hathchóiriú EDT, le rialacha cuimsitheacha maidir le fóirdheontais 
thionsclaíocha, le ról na bhFiontar atá faoi Úinéireacht Stáit, le forálacha maidir le 
haistriú éigeantach teicneolaíochta agus ró-acmhainneachtaí san earnáil cruach, san 
earnáil alúmanaim nó san earnáil ardteicneolaíochta, lena gcomhlíonfar a gealltanais 
mar chomhalta de EDT agus lena léireofar a leibhéal forbartha;

12. á mheabhrú go gcaithfear dul chun cinn uaillmhianach a dhéanamh sa chaibidlíocht ar 
an gComhaontú Cuimsitheach maidir le hInfheistíocht, lena dtabharfar aghaidh ar na 
neamhshiméadrachtaí margaidh reatha; ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil sé 
bunriachtanach cothrom iomaíochta, cómhalartacht agus cóir neamh-idirdhealaitheach 
na bpáirtithe faoi seach agus a bpobal gnó a áirithiú;

13. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig Rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne.


