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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh ar an gCoiste um an 
gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá freagrach, na 
moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí go gceadaítear le hAirteagal XX den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus 
Thrádáil (CGTT) do chomhaltaí na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) bearta a 
chur chun feidhme atá riachtanach chun beatha nó sláinte an duine, ainmhithe nó 
plandaí (b), nó acmhainní nádúrtha (g), a chosaint;

1. á chur in iúl gur geal léi Comhaontú Pháras mar ghealltanas idirnáisiúnta chun an t-
athrú aeráide a chomhrac agus á chur i bhfios go láidir gur gá meastóireacht chríochnúil 
a dhéanamh ar a chomhoiriúnaí atá gach leabhair rialacha idirnáisiúnta leis na 
spriocanna aeráide sin; ag tabhairt dá haire gurb é AE is cúis le 9 % de na leibhéil 
dhomhanda astaíochtaí gás ceaptha teasa agus gurb é an tríú hastaíre gás ceaptha teasa 
is mó ar domhan; ag tabhairt dá haire freisin gur cúis bhuartha di an easpa iarrachtaí 
agus beart idirnáisiúnta maidir leis an aeráid atá sách uaillmhianach chun na cinntí a 
dhéantar faoin gcomhaontú seo a chur chun feidhme, chomh maith le tarraingt siar na 
Stát Aontaithe ón gcomhaontú;

2. á chur in iúl gur geal léi na hiarrachtaí Eorpacha i ndáil leis sin, amhail an Comhaontú 
Glas don Eoraip a thabhairt isteach agus an sprioc chun aistriú costéifeachtúil, cóir, 
cothrom ó thaobh na sochaí de agus ceart chuig aeráidneodracht faoi 2050 ar a dhéanaí 
a bhaint amach; á chur i bhfáth gur gá tacú le laghdú 60 % ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa faoi 2030 agus, ag an am céanna, a áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm go 
comhsheasmhach an prionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as;

3. á chreidiúint nach leor bearta cosanta aeráide neamhshiméadracha chun an t-athrú 
aeráide a chomhrac; á chur i bhfios go láidir gur féidir, agus gur cheart, beartas trádála a 
úsáid chun clár oibre comhshaoil dearfach a chur chun cinn agus iomaíochas AE a 
chaomhnú ag an am céanna, agus chun aghaidh a thabhairt ar mhórdhifríochtaí in 
uaillmhian chomhshaoil idir an tAontas Eorpach agus an chuid eile den domhan; á 
chreidiúint thairis sin gur féidir le sásra AE um choigeartú carbóin ar theorainneacha atá 
comhoiriúnach leis an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (‘an sásra’) allmhairí íseal-
astaíochta agus cruthú teicneolaíochtaí agus táirgí íseal-astaíochtaí san Aontas a 
dhreasú, as a dtiocfadh laghdú, a bhfuil géarghá leis, ar astaíochtaí allmhairithe AE; á 
mheas go bhféadfadh méadú ar iarrachtaí idirnáisiúnta chun dul i ngleic leis an athrú 
aeráide a bheith mar thoradh ar an sásra agus go bhféadfadh sé a bheith ina chéad chéim 
i dtreo praghsáil carbóin idirnáisiúnta dá gcuirfí chun feidhme ar bhealach comhréireach 
agus cothrom é; á shonrú thairis sin gur cheart go gcruthófaí fáinne óir chun an t-athrú 
aeráide a chomhrac ar an leibhéal idirnáisiúnta mar thoradh ar an sásra, e.g. trína chur 
san áireamh sa chaibidlíocht faoi chomhaontuithe iltaobhacha comhshaoil;

4. ag tabhairt dá haire gurb é AE an t-allmhaireoir carbóin is mó ar domhan agus go bhfuil 
cion carbóin earraí a onnmhairítear lasmuigh den Aontas i bhfad níos ísle ná cion 
carbóin earraí allmhairithe; á mheas go bhfuil iarrachtaí Eorpacha chun an t-athrú 
aeráide a chomhrac níos fearr ná an mheániarracht idirnáisiúnta; á thabhairt chun suntais 
go bhfuil gá le modh láidir tuairiscithe chun tionchar foriomlán an Aontais ar an aeráid 
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a thomhas lena gcuirfear san áireamh astaíochtaí ó earraí agus seirbhísí a allmhairítear 
isteach in AE;

5. ag cur béim ar an bhfíoras gurb é príomhchuspóir an tsásra cabhrú le neodracht carbóin 
a bhaint amach agus iarrachtaí idirnáisiúnta chun dul i ngleic leis an athrú aeráide a 
dhreasú; á chur i bhfios go láidir gur cheart go gcuirfeadh an sásra ar chumas thionscal 
na hEorpa rannchuidiú go mór le spriocanna aeráide AE agus ar chumas tríú tíortha 
rannchuidiú go mór le spriocanna aeráide idirnáisiúnta trí iarrachtaí suntasacha a chothú 
chun próisis mhonaraíochta a dhícharbónú, agus á chur i bhfios go láidir ag an am 
céanna gur cheart go gcruthódh sé sin machaire comhréidh do thionscal na hEorpa; á 
thabhairt chun suntais, thairis sin, gur gá na hastaíochtaí a thagann ó iompar allmhairí a 
chur san áireamh agus praghsáil cion carbóin á ríomh; á mheas gur gá go gcumhdódh 
raon feidhme an tsásra an chuid is mó is féidir de lorg carbóin táirge, i.e. trí astaíochtaí 
ó fhuinneamh a úsáidtear sa táirgeadh agus ar deireadh ar feadh an tslabhra luacha a 
chur san áireamh ach, ag an am céanna, gan saobhadh ar an margadh inmheánach a 
chruthú, go háirithe ar mhargaí iartheachtacha;

6. á chur i bhfáth go n-imeoidh an sásra i léig le himeacht ama mar thoradh ar iarrachtaí 
aeráide idirnáisiúnta leordhóthanacha, amhail praghsáil carbóin idirnáisiúnta atá láidir, 
forleathan agus comhsheasmhach agus teicneolaíochtaí, táirgí agus próisis táirgthe 
íseal-astaíochtaí atá go hiomlán iomaíoch; á mheas gur fadhb dhomhanda é an t-athrú 
aeráide a éilíonn réitigh dhomhanda agus á chreidiúint dá bhrí sin gur cheart don Aontas 
leanúint de bheith ag tacú le creat domhanda a bhunú do phraghsáil CO2 i gcomhréir le 
hAirteagal 6 de Chomhaontú Pháras; ag spreagadh an Choimisiúin an sásra a cheapadh 
le hamlíne shoiléir agus uaillmhianach maidir lena chur chun feidhme agus lena 
fhorbairt; á mheabhrú go bhfuil roinnt réiteach teicniúil maidir le CO2 a mhaolú fós ag 
an gcéim phíolótach agus á iarraidh, dá bhrí sin, ar an gCoimisiún leanúint d’iarrachtaí a 
dhéanamh chun iad a fhorbairt a thuilleadh; á iarraidh thairis sin ar an gCoimisiún 
cosaint spriocdhírithe thráthúil ar sceitheadh carbóin a áirithiú do gach earnáil a 
mheastar a bheith i mbaol; á iarraidh ar an gCoimisiún ar deireadh an sásra a cheapadh 
mar chuid de phacáiste beartais cuimsitheach fadtéarmach atá comhsheasmhach le 
geilleagar glan atá neodrach ó thaobh astaíochtaí gás ceaptha teasa de agus atá an-
éifeachtúil ó thaobh fuinnimh agus acmhainní de a bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí;

7. á chur i bhfios go láidir thairis sin gur cheart an sásra a bheith mar chuid de shraith níos 
leithne beartas agus beart comhlántach a bhfuil sé mar aidhm leo infheistíochtaí i 
bpróisis thionsclaíocha ísealcharbóin a chumasú agus a chur chun cinn, déine 
astaíochtaí na tionsclaíochta a laghdú agus bearta éifeachtúlachta fuinnimh agus úsáid 
fuinnimh in-athnuaite a dhreasú; á shonrú gur gá go mbeadh beartas tionsclaíoch atá 
uaillmhianach ó thaobh an chomhshaoil de, fónta ó thaobh an gheilleagair de, cóir ar 
bhonn sóisialta agus a neartaíonn athléimneacht agus iomaíochas domhanda ag gabháil 
leis an sásra; á mholadh, thairis sin, go dtacófaí le hathchóiriú stoc foirgneamh, ionadú 
amhábhar tógála, cur chun feidhme an tSásra um Aistriú Cóir agus dreasachtaí chun 
ábhair ísealcharbóin a cheannach tríd an soláthar poiblí, chomh maith le beartais láidre 
nuálaíocha poiblí lena n-eisiatar tacaíocht do theicneolaíochtaí gaibhnithe a úsáideann 
breosla iontaise; á chur i bhfáth gur gá breithniú a dhéanamh ar an ról comhlántach atá 
ag caighdeáin táirgí feabhsaithe i gcomhréir le Plean Gníomhaíochta AE le haghaigh 
Geilleagar Ciorclach;
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8. ag meabhrú na dtorthaí a bhain an tAontas amach leis na rialacha maidir le ceanglais 
táirgí agus lipéadú, rialacha a bhí in ann tomhaltas freagrach a spreagadh, saoránaigh na 
hEorpa a spreagadh, agus tacú le hiomaíochas tionsclaíoch agus nuálaíocht 
thionsclaíoch; á iarraidh ar an gCoimisiún féachaint ar bheartais táirgí analógacha lena 
bhféadfaí caighdeáin nua a chur chun cinn agus príomhmhargaí a chruthú le haghaidh 
táirgí agus teicneolaíochtaí ísealcharbóin atá tíosach ar acmhainní chun an t-aistriú 
chuig geilleagar inbhuanaithe a dhaingniú agus chun a ráthú go mbeidh drochthionchar 
úsáid táirgí ar an gcomhshaol a ísle is féidir;

9. ag cur béim ar an bhfíoras go bhféadfadh gníomhaíochtaí aeráide neamhshiméadracha 
ar fud an domhain, agus go háirithe an easpa gníomhaíochtaí uaillmhianacha ar son na 
haeráide ó chomhpháirtithe trádála Eorpacha, riosca an sceite carbóin a mhéadú, rud as 
a dtiocfadh méadú ar astaíochtaí domhanda agus míbhuntáiste iomaíoch ar mhargaí 
idirnáisiúnta do thionscal na hEorpa, agus go bhféadfaidís, dá bhrí sin, poist agus 
slabhraí luacha Eorpacha a chur i mbaol; á chur i bhfáth go bhfuil méadú ag teacht ar an 
mbrú eacnamaíoch atá ar thionscal na hEorpa mar gheall ar allmhairí saora ó 
chomhpháirtithe trádála agus ar ghéarchéim COVID-19; ag tathant, dá réir sin, ar an 
gCoimisiún cosaint aeráide agus cosaint ar sceitheadh carbóin níos spriocdhírithe agus 
níos éifeachtaí a áirithiú agus an sásra á cheapadh;

10. á chur i bhfáth go bhfuil cosc ar riosca sceite carbóin fite fuaite le homaíochas 
tionsclaíoch AE a chaomhnú agus le haistrithe astaíochtaí chuig tríú tíortha a sheachaint 
trí ghníomhaíochtaí tionsclaíocha, infheistíochtaí agus poist a ath-leithdháileadh; á 
thabhairt chun suntais gur cheart go mbeadh na gníomhaíochtaí a dhéantar chun aon 
riosca sceite carbóin a chosc comhsheasmhach leis na spriocanna aeráide; á chur i 
bhfáth go bhfuil earnálacha straitéiseacha i gcontúirt faoi leith ó thaobh tionchair ar a n-
aschur agus ar a n-acmhainneacht infheistíochta; á chur i bhfios go láidir gur gá 
measúnú a dhéanamh ar na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann maidir le hathshuí 
tionsclaíoch lasmuigh den Aontas agus seachfhoinsiú; á thabhairt chun suntais thairis 
sin gur gá dreasachtaí a chruthú do rialtais agus d’onnmhaireoirí tríú tíortha chun a n-
astaíochtaí a laghdú;

11. á mheabhrú nach mór go mbeadh beartas aeráide agus beartas tionsclaíoch an Aontais 
agus cuspóir an Aontais fás eacnamaíoch inbhuanaithe a chothabháil agus a mhéadú fite 
fuaite lena chéile; á chur i bhfáth nach mór aon sásra a chomhtháthú inár straitéis 
thionsclaíoch, ionas go ndéantar tionscal a dhreasú chun táirgí atá neamhdhíobhálach 
don chomhshaol agus iomaíoch a tháirgeadh;

12. á mholadh go mbunófaí sásra forchéimnitheach earnáilsonrach lena n-áireofaí ar dtús, 
tar éis measúnú tionchair críochnúil, earnálacha ina bhfuil an cion carbóin is airde agus 
an déine trádála is airde, amhail tionscail dianfhuinnimh na cruach, na stroighne agus an 
alúmanaim, earnáil na cumhachta, tionscail na bplaisteach, na gceimiceán agus na 
leasachán, sula méadófar é le himeacht ama; á chreidiúint go bhféadfadh dearadh den 
sórt sin frithbheart idirnáisiúnta a laghdú agus feidhmiú mar chéim tástála do thionscal 
na hEorpa; á chur i bhfáth, áfach, nár cheart saobhadh ar an margadh inmheánach ná 
ualach riaracháin iomarcach a bheith mar thoradh air sin, rud a d’fhéadfadh srian a chur 
le hiomaíocht mhargaidh atá cothrom, oscailte agus riailbhunaithe agus a d’fhéadfadh 
éifeacht dhíobhálach a bheith aige ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna), 
nó a d’fhéadfadh a bheith ina uirlis caomhnaitheachta;
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Gnéithe trádála

13. ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go mbeadh an deis ag tionscal na hEorpa, lena n-
áirítear FBManna, rochtain a fháil ar an slabhra soláthair domhanda agus ar mhargaí 
domhanda chun go bhfanfaidh siad iomaíoch; á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di an 
tionchar atá ag creimeadh an chórais trádála iltaobhaigh, méadú ar bhacainní trádála 
agus coinbhleachtaí trádála ar chomhardú trádála na hEorpa; á áitiú go ndearfaí an sásra 
ar bhealach lena laghdófar an baol go ndéanfaí díospóidí trádála a athnuachan; á 
iarraidh, dá bhrí sin, ar an gCoimisiún cur chuige iltaobhach a ghlacadh, gan dochar 
d’éifeachtacht an tsásra, trí idirphlé leanúnach lena chomhpháirtithe trádála 
idirnáisiúnta, go háirithe leo siúd ag a bhfuil cineálacha éagsúla cur chuige maidir le 
cosaint aeráide, agus é mar aidhm bearta frithbheartaíochta idirnáisiúnta in aghaidh AE 
a sheachaint;

14. ag tathant ar an gCoimisiún a chinntiú go mbeidh an sásra neamh-idirdhealaitheach 
agus comhoiriúnach le acquis EDT agus le forálacha i gcomhaontuithe trádála AE, de 
rogha trí leas a bhaint as Airteagail XX(b) agus (g) de Chomhaontú CGTT; ag 
spreagadh an Choimisiúin machaire comhréidh a áirithiú sa trádáil idirnáisiúnta, agus 
aird á tabhairt ar stádas AE mar an bloc trádála is mó ar domhan; á chur i bhfáth gur gá 
urraim chuí a thabhairt do na prionsabail a bhaineann le margadh domhanda atá saor 
agus cothrom;

15. á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint de chreat domhanda a chur chun cinn do phraghsáil 
CO2 agus de thrádáil a éascú i dteicneolaíochtaí cosanta aeráide agus comhshaoil, mar 
shampla trí thionscnaimh maidir leis an mbeartas trádála amhail Comhaontú EDT 
maidir le hEarraí Comhshaoil; á chur i bhfáth gur féidir leis an Aontas ról 
ceannródaíoch a bheith aige trí chaibidlí uaillmhianacha maidir le fuinneamh agus 
inbhuanaitheacht a chur san áireamh ina chomhaontuithe trádála;

Modheolaíocht

16. á chur i bhfios go láidir gur cheart go n-áiritheofaí le sásra dea-fheidhmiúil laghdú na n-
astaíochtaí a allmhairítear isteach san Aontas agus go dtabharfaí an chosaint aeráide is 
éifeachtaí i gcoinne riosca sceite carbóin leis, agus rialacha EDT á n-urramú ag an am 
céanna; á chur i bhfáth gur cheart an sásra a cheapadh ar bhealach lena n-áiritheofaí a 
chur i bhfeidhm éifeachtach agus simplí agus ag an am céanna lena gcoiscfí iompar 
imchéimnithe amhail acmhainní a athdháileadh nó táirgí leathchríochnaithe nó táirgí 
deiridh nach gcumhdaítear faoin sásra a allmhairiú;

17. á chreidiúint gur cheart cion carbóin iarbhír earraí allmhairithe a chur san áireamh sa 
mhodh ríofa a mhéid is féidir ach gan deacrachtaí ná míbhuntáistí breise a chruthú do 
thionscal na hEorpa ag an am céanna; ag tabhairt dá haire na deacrachtaí a bhaineann le 
sonraí fíoraithe agus iontaofa a bhailiú maidir le cion carbóin táirgí deiridh nó 
idirmheánacha mar gheall ar shlabhraí luacha idirnáisiúnta; á iarraidh ar an gCoimisiún, 
dá bhrí sin, measúnú a dhéanamh ar indéantacht theicniúil agus infhaighteacht sonraí 
iontaofa ó allmhaireoirí agus ó onnmhaireoirí, e.g. trí fhéachaint ar acmhainneacht 
ardteicneolaíochtaí amhail blocshlabhra, agus réitigh a mholadh más gá; á chur i bhfáth, 
dá bhrí sin, a thábhachtaí atá sé córas críochnúil faireacháin, tuairiscithe agus fíoraithe a 
bhunú chun meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtúlacht an tsásra; á mheas go bhféadfaí 
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féachaint ar fhíorú neamhspleách tríú páirtí mar uirlis chun iontaofacht na sonraí a 
áirithiú;

18. á iarraidh ar an gCoimisiún comhairle agus tacaíocht theicniúil a chur ar fáil do 
thionscail sa bhaile agus thar lear, go háirithe do FBManna, chun córais chuntasaíochta 
iontaofa a chur ar bun maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa le haghaidh allmhairí 
chun tionscal Eorpach láidir a chothabháil gan bacainní teicniúla a chur ar 
chomhpháirtithe trádála; á iarraidh, thairis sin, ar an gCoimisiún a áirithiú go mbeidh 
cead ag allmhaireoirí cion ísealcharbóin a dtáirgí a léiriú, lena dtabharfar deis dóibh a n-
íocaíochtaí carbóin a ísliú nó a dhíolmhú i gcás na dtáirgí sin; á iarraidh ar an 
gCoimisiún indéantacht agus comhoiriúnacht le scéim AE i ndáil le trádáil astaíochtaí a 
ráthú;

19. ag tabhairt dá haire, thairis sin, nár cheart go gcruthódh an sásra míbhuntáistí 
iomaíochta i measc ábhair iomaíocha chun iomaíocht éagórach ar an margadh Eorpach a 
chosc; á chur i bhfios go láidir nár cheart go mbeadh na hábhair is neamhdhíobhálaí don 
aeráid thíos le míbhuntáistí iomaíochta;

20. á chreidiúint gur cheart a chur san áireamh sa sásra cásanna sonracha na dtíortha is lú 
forbairt nár chuir go mór le hastaíochtaí go stairiúil; á chur i bhfáth nár cheart go gcuirfí 
bac ar a bhforbairt inbhuanaithe ná go ndéanfaí an staid ina bhfuil siad níos measa arís 
le hathshuíomh tionscal truaillithe a dhéanann dochar don chomhshaol agus do phobail 
áitiúla;

21. á iarraidh ar an gCoimisiún anailís a dhéanamh ar an bhféidearthacht go dtosófaí ar an 
sásra a chur chun feidhme agus lámháltais shaora a chéimniú amach de réir a chéile, a 
choinneofaí le linn idirthréimhse go dtí go dtabharfar an sásra isteach de réir a chéile 
agus go mbeidh sé éifeachtúil; á chur i bhfáth nár cheart go mbeadh aon chosaint 
dhúbailte ann agus gur gá go mbeadh an sásra comhoiriúnach le EDT;

22. á iarraidh ar an gCoimisiún a mheas an bhféadfaí lacáistí onnmhairiúcháin atá go 
hiomlán comhoiriúnach le EDT a bhunú do na gníomhaithe tionsclaíocha is fearr maidir 
le héifeachtúlacht carbóin i gceapadh an tsásra;

23. á chur i bhfios go láidir, i gcomhréir lena rún an 14 Samhain 2018 dar teideal 'Creat 
Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – Seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar 
chomhaontú’1 agus lena rún reachtach arna ghlacadh i seisiún iomlánach an 
16 Meán Fómhair 2020 ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le córas 
acmhainní dílse an Aontais Eorpaigh2, go measfar gur acmhainní dílse Eorpacha iad na 
hacmhainní a ghinfear leis an sásra;

24. á iarraidh ar an gCoimisiún gné shóisialta an tsásra a chur san áireamh sa togra a bheidh 
aige amach anseo chun comhroinnt chothrom an ualaigh a áirithiú; ag tabhairt dá haire 
go bhféadfadh praghsanna táirgí níos airde do thomhaltóirí a bheith mar thoradh ar an 
sásra; á chur i bhfios go láidir nár cheart go gcuirfí ualach níos mó ar chumhacht 
ceannaigh tomhaltóirí, go háirithe orthu siúd ar ioncam íseal; á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar na Ballstáit measúnú a dhéanamh ar na tionchair a d’fhéadfadh a 

1 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0449.
2 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0220.
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bheith ann ar chaighdeáin mhaireachtála, go háirithe i gcás grúpaí leochaileacha agus 
sna Ballstáit a bhraitheann go mór ar allmhairí ó thríú tíortha, agus bearta éifeachtacha a 
dhéanamh chun tacú le teaghlaigh ar ioncam íseal agus oibriú chun an riosca go 
dtiocfadh méadú ar phraghas earraí allmhairithe de thoradh chur chun feidhme an tsásra 
a chúiteamh;

25. á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú tionchair críochnúil a dhéanamh ar na roghanna 
uile atá ar fáil do shásraí, dearaí agus roghanna éagsúla sula dtíolacfaidh sé togra 
reachtach, chun measúnú a dhéanamh ar a mhéid a dhreasaíonn siad gníomhaíocht 
idirnáisiúnta ar son na haeráide agus a mhéid a chuireann siad cosc ar riosca sceite 
carbóin agus infheistíochta agus chun féachaint cén ionstraim a bhainfeadh an 
uaillmhian dhomhanda aeráide amach ar an mbealach is éifeachtaí; á mholadh don 
Choimisiún a chinntiú go mbeidh an cuspóir maidir le haeráidneodracht a bhaint amach 
faoi 2050 mar phríomhghné agus foirm an tsásra á roghnú;

26. á iarraidh ar an gCoimisiún, ina mheasúnú tionchair, bearta a shainaithint le haghaidh 
earnálacha ina bhfuil an baol is mó maidir le sceitheadh carbóin agus iomaíochas na n-
earnálacha sin á chur san áireamh ag an am céanna; á iarraidh ar an gCoimisiún 
measúnú a dhéanamh ar éifeachtaí an tsásra ar chomhpháirtithe trádála, lena n-áirítear ár 
dtíortha comharsanachta agus tíortha i mbéal forbartha; á iarraidh ar an gCoimisiún 
thairis sin torthaí an mheasúnaithe tionchair a chur ar fáil don phobal a luaithe is féidir, 
agus sula bhfoilseofar a thogra reachtach;

27. á iarraidh go ndéanfar meastóireacht speisialta ar thionchar an tsásra ar FBManna agus 
ar iomaíocht laistigh den mhargadh inmheánach; á iarraidh go gcruthófaí, más gá, sásra 
tacaíochta do FBManna ionas go mbeidh siad in ann iad féin a chur in oiriúint go rathúil 
do réaltacht nua an mhargaidh, agus ar an gcaoi sin nach mbeadh siad thíos le cleachtais 
éagóracha ag gníomhaithe móra sa mhargadh;

28. ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé chun a áirithiú go ndéanfar ionadaíocht ar 
shaoránaigh Eorpacha agus ar a leasanna agus maidir lena rannchuidiú le tosaíochtaí AE 
a bhaint amach amhail cosaint aeráide, fás inbhuanaithe agus iomaíochas idirnáisiúnta; 
á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an gComhairle an Pharlaimint a rannpháirtiú go 
hiomlán, mar chomhreachtóir, sa phróiseas reachtach chun an sásra a bhunú.
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