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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla 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:

A. de bhrí nach mór don straitéis nua tionsclaíochta don Eoraip luachanna agus traidisiúin 
mhargadh sóisialta an Aontais a léiriú agus a cheannasacht a bhaint amach;

B. de bhrí go gcabhróidh beartas Eorpach ar mhaoin intleachtúil atá nuashonraithe 
tuilleadh le ceannasacht theicneolaíoch agus dhigiteach an Aontais a neartú, agus luach 
margaidh agus iomaíochas cuideachtaí Eorpacha, amhail trí bhrandaí, dhearaí, phaitinní, 
shonraí, fhios gnó agus algartaim á gcinneadh ag cearta maoine intleachtúla;

C. de bhrí go bhforáiltear le hAirteagal 107 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh go bhféadfaí státchabhair áirithe a mheas mar chabhair atá i gcomhréir leis an 
margadh inmheánach má dhéanann sí forghníomhú tionscadail thábhachtaigh a chur 
chun cinn ar mhaithe le leas na hEorpa i gCoitinne;

1. ag tabhairt dá haire gur foilsíodh an togra ón gCoimisiún maidir le straitéis nua 
tionsclaíochta ag tús ghéarchéim COVID-19 agus gur comhlánaíodh ó shin í trí 
phacáiste breise de bhearta téarnaimh le haghaidh thionscal na hEorpa agus fiontair 
bheaga agus mheánmhéide (FBManna); ag tabhairt dá haire go ndíríonn an straitéis ar 
théarnamh gnó sa chéad chéim agus ar atógáil agus ar chlaochlú sa dara céim;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit acmhainneacht an Chiste um Aistriú 
Cóir a uasmhéadú chun infheistíochtaí i ndeiseanna fostaíochta inbhuanaithe nua a chur 
chun cinn agus beartais agus cláir oideachais, oiliúna agus ghairme thrasearnálacha atá 
dírithe ar thacaíocht a thabhairt d’uas-sciliú agus athsciliú oibrithe, cuardaitheoirí poist 
agus daoine atá lasmuigh den mhargadh saothair a chur chun feidhme, agus rochtain 
chothrom a áirithiú do gach duine gan idirdhealú; 

3. á mheas go bhfuil fís shoiléir agus thionscal-dírithe le haghaidh 2030 de dhíth ar an 
Aontas agus gur cheart a chur san áireamh go bhfuil cinntí agus gníomhaíocht 
chomhordaithe ag teastáil ar gach leibhéal – Eorpach, náisiúnta agus áitiúil – chun 
iomaíochas foriomlán thionscal na hEorpa a choimirciú;

4. ag tabhairt dá haire, mar gheall ar phaindéim COVID-19 agus an ghéarchéim atá mar 
thoradh uirthi, gur gá spriocanna aeráide neamhréadúla an Aontais a athbhreithniú, go 
háirithe in earnálacha amhail tionscal agus fuinneamh;

5. ag tabhairt dá haire go raibh tionchar mór eacnamaíoch agus sóisialta ag géarchéim 
COVID-19, go háirithe ar mhná; á iarraidh ar an gCoimisiún chun dul i ngleic leis an 
neamhionannas inscne marthanach ar fud an Aontais trí mheasúnuithe tionchair inscne a 
dhéanamh ar gach cinneadh infheistíochta agus beartais a bhaineann le straitéis 
tionsclaíochta an Aontais agus trí bhearta a ghlacadh chun comhionannas deiseanna 
agus rochtain ar an margadh saothair a ráthú, chun deireadh a chur leis an mbearna phá 
idir na hinscní agus chun cothromaíocht inscne ag gach leibhéal cinnteoireachta a 
áirithiú;
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6. á thabhairt dá haire gur léirigh an ghéarchéim sin gur gá don Aontas a straitéis 
tionsclaíochta a choigeartú trí chosaint a leasanna straitéiseacha a neartú gan cúl a 
thabhairt don trádáil idirnáisiúnta agus forálacha áirithe a nuashonrú, a théann thar na 
deiseanna dá bhforáiltear sa Rialachán maidir le scagadh ar infheistíochtaí díreacha 
coigríche1; á chreidiúint nach mór don Aontas cothromaíocht cheart a aimsiú idir a 
mhargaí a chosaint agus iad a choimeád oscailte, agus ag an am céanna rialacha 
iomaíochta córa a chosaint ag an leibhéal domhanda;

7. ag tabhairt chun suntais an ról suntasach a bhí ag soláthar poiblí conair thionscal na 
hEorpa a mhúnlú agus á chur i bhfáth gur cheart forfheidhmiú phrionsabail na 
cómhalartacha idir na Ballstáit agus na tíortha neamh-AE agus machaire comhréidh do 
chuideachtaí AE agus neamh-AE agus dá dtáirgí, mar shampla maidir le Státchabhair, 
rialacha comhshaoil agus saothar leanaí, a bheith mar réamhchoinníoll do 
rannpháirtíocht i dtairiscintí soláthair phoiblí ar fud an Aontais; á chur i bhfios an gá atá 
le nósanna imeachta soláthair phoiblí le haghaidh cuideachtaí an Aontais agus rialtais na 
mBallstát a shimpliú tuilleadh;

8. á chreidiúint gur cheart do na rialacha lena rialaítear iomaíocht san Aontais a nuachóiriú 
chun a bheith in oiriúint don mhargadh aonair Eorpach agus don chomhthéacs 
eacnamaíoch domhanda araon, d’fhonn ‘seaimpíní Eorpacha’ a chumasú chun teacht 
chun cinn agus chun dul in iomaíocht agus go n-éireoidh leo ar bhonn domhanda, agus 
d’fhonn tacú leis an Aontais agus a Bhallstáit ceannaireacht theicneolaíoch a choinneáil, 
ceannasacht dhigiteach agus theicneolaíoch a bhaint amach, agus táthcheangail 
naimhdeacha ar chuideachtaí straitéiseacha AE ag stáit neamh-AE nó ag gníomhaithe 
arna dtacú ag na stáit sin a chosc;

9. á chur i bhfáth nach mór do mhargadh saothair an Aontais a bheith i gcroílár a straitéise 
tionsclaíochta amach anseo; á chur i bhfios gur cheart d’aon chlaochlú tionsclaíochta, sa 
bhreis ar ghnéithe eacnamaíocha, a dhíriú ar fhostaíocht a choimeád agus a chruthú;

10. á mholadh measúnú a dhéanamh ar thionchair eacnamaíocha ghéarchéim COVID-19 
laistigh d’earnálacha aonair ionas gur féidir straitéis tionsclaíochta a oiriúnú ar bhonn 
fíorais chruthaithe;

11. ag cur béim ar an bhfíoras go mbeidh infheistíocht ollmhór agus leanúnach in 
ardoideachas gairmiúil, go háirithe in ábhair eolaíochta, teicneolaíochta, 
innealtóireachta agus matamaitice (ETIM) tábhachtach chun nuálaíocht dhigiteach a 
spreagadh, lucht saothair oilte a tháirgeadh agus neamhréireanna scileanna idir 
deiseanna fostaíochta agus cuardaitheoirí poist a laghdú;

12. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur cheart tionscadail thábhachtacha ar mhaithe le 
leas na hEorpa i gcoitinne béim a chur ar na tionscadail sin atá nasctha leis an margadh 
aonair digiteach chun an earnáil phoiblí agus phríobháideach a thabhairt le chéile le 
haghaidh fiontair mhórscála a rannchuidíonn le cuspóirí an Aontais, ar an gcaoi sin 
forbairt na dtionscadal comhoibritheach tábhachtach a spreagadh, ar tionscadail iad a 
chuireann leasanna na hEorpa i gcoitinne, amhail an claochlú digiteach, chun cinn; á 
chur in iúl gur díol sásamh di athchóiriú ar threoirlínte ón gCoimisiún ina leith sin;

1 IO L 79 I, 21.3.2019, lch. 1.
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13. á chreidiúint go mbeidh cruthú geilleagair Eorpaigh sonraí ríthábhachtach ó thaobh 
straitéis tionsclaíochta don Eoraip a mhúnlú; á chur i bhfáth gur cheart do gheilleagar 
Eorpach sonraí a bheith dírithe ar an duine, cearta bunúsacha a urramú agus a bheith i 
gcomhréir le rialacha príobháideachais, le cosaint sonraí agus le cearta maoine 
intleachtúla;

14. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an margadh aonair Eorpach le haghaidh shonraí a 
thugann aghaidh ar na dúshláin a eascraíonn as méadú suntasach ar mhéid na sonraí atá 
ar fáil go dleathach; á chur i bhfáth gur cheart do dhaoine aonair, fostaithe agus 
cuideachtaí san Eoraip smacht a choinneáil ar a gcuid sonraí le cabhair ó bhonneagair 
shlán sonraí agus ó shlabhraí luacha iontaofa; á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach go 
gcuirtear bearta san áireamh sa straitéis tionsclaíochta chun bonneagair dhigiteacha 
ceannasacha a thógáil agus chun cuideachtaí a spreagadh chun a gcuid sonraí a stóráil 
agus a phróiseáil ar chríoch na hEorpa;

15. á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach comhroinnt sonraí i measc údarás riaracháin 
phoiblí, gnólachtaí, institiúidí taighde agus an phobail a chur chun cinn, agus rialacha 
cosanta sonraí agus príobháideachais, rúin trádála agus cearta maoine intleachtúla a 
urramú;

16. á chur in iúl gur díol sásamh di fógra ón gCoimisiún plean gníomhaíochta ar mhaoin 
intleachtúil a mholadh, ar plean é a dhéanfaidh measúnú ar an ngá atá ann creat dlíthiúil 
a uasghrádú chun úsáid chliste de chearta maoine intleachtúla le haghaidh an intleacht 
shaorga (IS) a áirithiú agus chun aghaidh a thabhairt ar shaincheist na dtáirgí 
góchumtha; á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh sé mar chuspóir ag plean 
gníomhaíochta den sórt sin cloí le ceannasacht na hEorpa agus machaire comhréidh 
domhanda le haghaidh cosaint cearta maoine intleachtúla a chur chun cinn;

17. á chur i bhfáth go mbeidh an claochlú digiteach mar phríomhspreagadh don Eoraip a 
cheannasacht theicneolaíoch agus dhigiteach a bhaint amach arís agus nach mór dó, dá 
bhrí sin, a bheith i gcroílár straitéise nua tionsclaíochta don Eoraip;

18. á mheas gur cheart go mbeadh sé ar cheann de na cuspóirí straitéiseacha bearta a 
mholadh arna spreagadh forbairt agus athlonnú an táirgthe tionsclaíochta in earnálacha 
straitéiseacha amhail an tsláinte, an chosaint, an earnáil dhigiteach agus an fhuinneamh 
chun a áirithiú nach bhfuil an tAontas ag brath an iomarca ar thríú tíortha agus chun 
cabhrú leis a uathriail sna hearnálacha sin a bhaint amach arís, ar a laghad maidir le 
hearraí riachtanacha amhail comhábhair ghníomhacha chógaisíochta agus amhábhair;

19. ag cur béim ar an bhfíoras gur gá don Aontas beartas trádála, eacnamaíoch agus 
tionsclaíochta a chur i bhfeidhm ionas go bhféadfar oiriúnú agus éagsúlú a dhéanamh ar 
a fhoinsí soláthair de réir mar is gá, agus go spreagfar lúfaireacht na gcuideachtaí 
Eorpacha mar aon lena gcumas, i gcás inar gá sin, a gcuid táirgeachta a athoiriúnú ar 
bhonn práinne go dtí táirgí a mbeidh géarghá leo; ag tacú agus ag cur chun cinn, ina 
leith sin, an gá atá le raon bearta a ghlacadh chun FBManna a spreagadh agus tacú leo 
rochtain a fháil ar an margadh inmheánach agus forbairt laistigh de;

20. á chur i bhfios na héagsúlachtaí marthanacha i leibhéil forbartha eacnamaíche na 
mBallstát agus na réigiún; ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá na bearta atá 
beartaithe le haghaidh atógáil acmhainneachta tionsclaíochta na hEorpa a úsáid chun na 
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héagsúlachtaí sin a chúiteamh, mar choinníoll riachtanach d’fhorbairt chothromaithe an 
Aontais;

21. á chur i bhfáth gur cheart na Ballstáit a spreagadh le stoic leordhóthanacha d’earraí 
áirithe de threalamh éigeandála a bheith acu, amhail trealamh atá ag teastáil chun cosc a 
chur ar COVID-19, agus COVID-19 a chomhrac, go háirithe maisc FFP2 agus maisc 
mháinliachta; á chur in iúl gur díol sásamh di, ina leith sin, tionscnamh rescEU ón 
gCoimisiún, ar tionscnamh é a bhfuil sé mar aidhm aige breisluach Eorpach a chruthú 
tríd an soláthar agus dáileadh comhordaithe trealaimh éigeandála;

22. á iarraidh ar an gCoimisiún réitigh agus dreasachtaí airgeadais agus dlíthiúla do 
thionscal cógaisíochta na hEorpa a chur san áireamh sa straitéis d’fhonn ganntanas 
cógas a chosc;

23. á chur i bhfáth nach mór caighdeáin sábháilteachta, chomhshaoil agus sláinte an 
Aontais, mar aon le dlí maoine intleachtúla, a bheith á gcomhlíonadh ag táirgí a 
allmhairítear; á iarraidh ar an gCoimisiún chun dul i ngleic leis an éagothroime idir 
cuideachtaí AE agus neamh-AE, ar cuideachtaí iad nach gá dóibh rialáil chomhshaoil 
agus sábháilteachta saothair an Aontais a chomhlíonadh agus a bhíonn faoi réir 
cánachais níos ísle go minic;

24. á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach creat an Aontais a bhunú maidir le dícheall 
éigeantach i ndáil le cearta an duine agus an comhshaoil chun leigheasanna éifeachtacha 
breithiúnacha a áirithiú d’íospartaigh mí-úsáide corparáidí i slabhraí luacha domhanda; 
á chur in iúl gur díol sásamh di gealltanas an Choimisiúin togra reachtach a thíolacadh 
ina leith sin;

25. á chur i bhfios gur cheart go mbeadh siad mar thosaíochtaí, sna gníomhaíochtaí arna 
ndéanamh chun straitéis nua tionsclaíochta don Eoraip a chruthú, an margadh aonair a 
neartú tuilleadh agus bacainní riaracháin agus dlíthiúla atá ann cheana ar 
shaoriomaíocht laistigh den Aontas a bhaint;

26. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh an tosaíocht chomhshaoil, a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip de chuid an Choimisiúin, an tAontas a dhreasú chun a 
fhorbairt féin ar theicneolaíochtaí ‘glasa’ a chur chun cinn agus cáin charbóin a 
thabhairt isteach ag a theorainneacha seachtracha;

27. á chur i bhfáth gur cheart don Choimisiún leanúint de ról ceannaireachta a bheith aige sa 
bheartas tionsclaíoch domhanda amach anseo agus, dá bhrí sin, gur cheart dó tabhairt 
faoi bheartas uaillmhianach lena ndreasaítear agus lena spreagtar nuálaíocht i ndigiteáil 
agus i dteicneolaíochtaí rathúla amhail IS, róbataic, agus ríomhaireacht chandamach 
agus ardfheidhmíochta, a bhfuil a rath ag brath go mór ar thacaíocht ghníomhach 
d’infheistíocht, tacaíocht do bhunú acmhainní dílse agus athruithe don timpeallacht 
rialála, go háirithe gníomh a bhunú lena moltar earraí Eorpacha a cheannach (‘Buy 
European Act’) le haghaidh soláthar poiblí;

28. á chur i bhfáth go bhfuil ról tábhachtach ag IS sa téarnamh eacnamaíoch a bhfuil 
géarghá leis tar éis phaindéim COVID-19; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, 
staonadh ó rialúchán iomarcach agus an t-ualach riaracháin a laghdú nuair a bheidh 
creat dlíthiúil le haghaidh IS á chruthú, chun moilliú luas na nuálaíochta agus fhás 
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eacnamaíoch na ngnólachtaí Eorpacha a sheachaint;

29. á chur i bhfios go bhfuil an acmhainneacht eolaíoch agus eacnamaíoch ag an Aontas 
chun ról ceannaireachta a bheith aige sa rás teicneolaíoch domhanda, go háirithe i 
réimsí amhail IS, teicneolaíochtaí mórshonraí, agus córais mheaisínfhoghlama;

30. á chur i bhfáth go bhfuil líon beag soláthraithe seirbhísí digiteacha a bhfuil ceannasacht 
acu san Aontas agus, trí a gcuid brabús a bhogadh go sciliúil, a bhfuil cáin sách íseal á 
híoc acu; á iarraidh ar na Ballstáit, dá bhrí sin, i gcás easpa an réitigh tosaíochta 
idirnáisiúnta tríd an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta, cáin 
Eorpach dhigiteach a fhoráil don gheilleagar digiteach chun iomaíocht chóir laistigh den 
mhargadh aonair digiteach a áirithiú;

31. á chur i bhfios go bhféadfadh digiteáil riaracháin phoiblí cabhrú le maorlathas do 
dhaoine aonair agus do ghnólachtaí a laghdú go suntasach; á iarraidh ar na Ballstáit, dá 
bhrí sin, bearta a dhéanamh chun struchtúr a chur ar a gcuid creataí dlíthiúla ar bhealach 
ina bhféadfar acmhainneacht digiteála den sórt sin a shaothrú go hiomlán;

32. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil teicneolaíochtaí nua digiteacha, amhail idirlíon na 
rudaí nithiúla, ag athrú ghné an tionscail agus gur féidir leis an réabhlóid theicneolaíoch 
atá ar siúl ról ríthábhachtach a bheith aici geilleagar Eorpach nua-aimseartha agus atá 
tíosach ar fhuinneamh a thógáil;

33. ag tabhairt dá haire go bhfuil ról tábhachtach ag FBManna sa chlaochlú tionsclaíochta 
Eorpach, go háirithe iad siúd atá ag oibriú i bhfearann teicneolaíochtaí nua; ag cur béim 
ar an bhfíoras go bhfuil gá le tacaíocht leanúnach do FBManna trí thacaíocht airgeadais 
leormhaith agus coinníollacha iomaíochta fabhracha sa mhargadh digiteach a sholáthar, 
áit ina leanann cuideachtaí ilnáisiúnta móra ó lasmuigh den Aontas de bheith i 
gceannas; á chur i bhfios gur cheart do na forálacha atá molta maidir le cóipcheart, 
rochtain ar shonraí agus nuálaíocht a chur san áireamh go bhfuil acmhainneacht go mór 
ar leibhéil éagsúla ag cuideachtaí a bhfuil suíomhanna éagsúla ó bhonn acu ar an 
margadh;

34. á chur i bhfios, dar le tuarascáil ón gCoimisiún ó Eanáir 2020 maidir le cosaint agus 
forfheidhmiú na gceart maoine intleachtúla i dtríú tíortha, go bhfuil goid maoine 
intleachtúla, go háirithe ag an tSín agus ag an India, ag déanamh dochar suntasach do 
ghnólachtaí Eorpacha; á iarraidh ar an Aontas agus a Bhallstáit, dá bhrí sin, cur chuige 
comhordaithe, éifeachtúil agus éifeachtach a ghlacadh sa chomhrac i gcoinne coireacht 
mhaoine intleachtúla;

35. á chur i bhfios gur bhuail paindéim COVID-19 go dona líon earnálacha agus, dá bhrí 
sin, gur cheart don straitéis tionsclaíochta bearta speisialta a chur san áireamh, amhail 
bearta ar glacadh cheana atá ag cur ualach breise ar na hearnálacha sin a chur siar;

36. á iarraidh ar an gCoimisiún a phlean gníomhaíochta maidir le maoin intleachtúil a 
fhoilsiú a luaithe is féidir, mar d’fhéadfadh sé a bheith ina uirlis ríthábhachtach chun 
ceannasacht theicneolaíoch na hEorpa a choimirciú, iomaíocht chóir dhomhanda a chur 
chun cinn, an comhrac i gcoinne goid maoine intleachtúla a fheabhsú, agus an creat 
dlíthiúil do mhaoin intleachtúil a oiriúnú do dhúshláin agus deiseanna comhshaoil agus 
digiteacha;
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37. á iarraidh ar an gCoimisiún bearta chun an paitinn aonair Eorpach a chur chun cinn a 
ionchorprú laistigh den phlean gníomhaíochta maidir le maoin intleachtúil agus bearta a 
mholadh chun cosc a chur ar mhí-úsáid na gceart paitinne ag eintitis 
neamhghníomhacha, d’fhonn córas paitinní éifeachtúil agus dea-chothromaithe le 
haghaidh margadh inmheánach na hEorpa atá iomaíoch agus cóir;

37. á iarraidh ar straitéis nua tionsclaíochta riachtanais shonracha na réigiún tionsclaíoch 
nach bhfuil chomh forbartha céanna ó thaobh na teicneolaíochta de, ar réigiúin iad a 
bhraitheann go mór ar bhreoslaí iontaise soladacha agus is mó a ndéanann an t-aistriú 
fuinnimh difear dóibh, a chur san áireamh; á chur i bhfáth go bhfuil gá machnamh a 
dhéanamh ar an mbaol atá ann go gcaillfear poist mar gheall ar an gclaochlú 
tionsclaíoch agus go n-áiritheofar go mbeidh an leibhéal iomchuí cáilíochtaí agus cumas 
digiteach ag na hoibrithe;

38. á chur i bhfios go ndéanann dócmhainneachtaí gnó líon dócmhainneachtaí iarmhartacha 
a dhúiseacht go minic agus, dá bhrí sin, á chur in iúl gur díol sásamh di togra ón 
gCoimisiún le haghaidh Ionstraim shealadach um Thacaíocht Sócmhainneachta; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit bearta oiriúnacha agus tionscnaimh 
reachtacha chun cosc a chur ar ghnólachtaí éirí dócmhainneach gan aon neart acu féin 
air a mheas tuilleadh;
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