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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Fhorbairt Réigiúnach 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 go ndéanann tionscal intíre fás agus forbairt inbhuanaithe, onnmhairí, nuálaíocht 
agus folláine shóisialta a spreagadh laistigh de AE; de bhrí go bhfuil paindéim COVID-
19, arbh í ba chúis le géarchéim shocheacnamaíoch nach bhfacthas a leithéid riamh 
cheana, ina siocair le míshocrachtaí sna slabhraí luacha i ngeall ar athlonnú tionscal, agus 
gur léiríodh nach bhfuil neamhspleáchas tionsclaíoch straitéiseach agus oscailte ag AE in 
earnálacha ríthábhachtacha den gheilleagar; de bhrí, áfach, gur léiríodh leis an bpaindéim 
athléimneacht réigiúin AE i dtaca le freagairtí nuálacha a chur ar fáil do dhúshláin 
shochaíocha;

B. de bhrí go ndéanann FBManna de chuid AE iomaíocht a spreagadh sa mhargadh aonair 
agus go bhfuil ról ríthábhachtach acu i dtionscal AE mar chnámh droma agus mar uirlis 
lena gcuirtear an geilleagar chun cinn; de bhrí go bhfuil FBManna i gcoitinne, agus 
fiontair an gheilleagair shóisialta go háirithe, buailte go dona ag an bpaindéim, agus iad ag 
dul i ngleic le géarchor tromchúiseach leachtachta; de bhrí gur cheart, dá bhrí sin, tacú le 
FBManna agus iad a spreagadh i dtaca le poist nuálacha, ghlasa, ardcháilíochta agus 
shábháilte a chruthú ina n-aistriú ionsar inbhuanaitheacht chomhshaoil agus geilleagar a 
bheidh níos digitithe agus níos athléimní i ngach réigiún den Aontas, ar cheart é a bhaint 
amach trí bhíthin spreagthaí seachas dul chun dochair do na hearnálacha táirgiúla; de bhrí 
go bhféadfadh an leas a bhainfí as an tsolúbthacht atá cheana ann laistigh den 
Chomhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis a bheith mar rogha amháin chun na críche sin;

C. de bhrí go mbeidh ról lárnach ag an Straitéis Thionsclaíoch Nua don Eoraip i dtaca le 
geilleagar níos glaise, níos digitithe agus níos athléimní a fhorbairt; de bhrí go 
rannchuidíonn cur chuige lena gcuirtear sainiúlachtaí áitiúla san áireamh, mar shampla trí 
speisialtóireacht chliste, le réigiúin áit a chruthú inar féidir le héiceachórais thionsclaíocha 
nuálacha fás agus forbairt, agus lena gcothaítear naisc idir an earnáil thionsclaíoch, 
FBManna, ionaid taighde, pobail áitiúla agus gníomhaithe áitiúla agus réigiúnacha eile, 
mar aon le geallsealbhóirí náisiúnta;

1. á mheabhrú go bhfuil todhchaí thionsclaíoch AE nasctha le hailíniú an gheilleagair leis na 
prionsabail a leagtar amach sa Chomhaontú Glas don Eoraip, treochlár ionsar fhás agus 
forbairt inbhuanaithe nua do AE, agus rannchuidiú á dhéanamh ag an am céanna le 
cuspóirí Chomhaontú Pháras, le Spriocanna Forbartha na Náisiún Aontaithe agus leis an 
aistriú chuig geilleagar digiteach (an Clár Oibre Digiteach); á mheabhrú go bhfuil na 
prionsabail sin dírithe freisin ar shaoránaigh, bardais, réigiúin agus Ballstáit, mar aon le 
gnólachtaí (go háirithe FBManna) agus geallsealbhóirí eile a thabhairt le chéile, chun 
earnáil thionsclaíoch atá inbhuanaithe agus atá iomaíoch ar bhonn idirnáisiúnta, dá bhrí 
sin, a fhorbairt, lena n-áirítear na réigiúin atá i mbun aistriú cothrom agus cóir a bhaint 
amach, agus comhtháthú idir na réigiúin uile á chothú ag an am céanna, ionas nach 
bhfágfar aon duine ar lár;

2. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh infheistíochtaí sa mhonaraíocht thraidisiúnta, chomh 
maith leis an bhfócas ar thaighde, nuálaíocht agus úsáid teicneolaíochtaí nuálacha, an 
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aistriú chuig córas fuinnimh atá inbhuanaithe, inacmhainne agus sábháilte, chomh maith 
leis an oideachas, athsciliú agus uas-sciliú oibrithe (go háirithe in FBManna), ar na nithe 
lena spreagtar fás tionsclaíoch an Aontais, lena gcothófar comhtháthú sóisialta, 
eacnamaíoch agus críochach agus an comhar i measc réigiúin uile an Aontais, agus ar 
cheart dóibh saintréithe aonair agus éagsúlacht na réigiún a urramú, ionas go mbeidh siad 
in ann fás eacnamaíoch a bheidh cothrom, inbhuanaithe, athléimneach, cothrom ó thaobh 
inscne de agus cuimsitheach a bhaint amach i gceantair uirbeacha agus thuaithe araon; á 
chur i bhfáth gur cheart do straitéis thionsclaíoch AE aird ar leith a thabhairt ar na 
dúshláin a bhaineann leis na réigiúin is forimeallaí agus ar na réigiúin eile a mbíonn orthu 
aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáistí nádúrtha nó déimeagrafacha de réir mar atá leagtha 
amach in Airteagail 349 agus 174 CFAE;

3. á chur i bhfáth, agus tacaíocht á tabhairt do FBManna trí Chistí Struchtúracha agus 
Infheistíochta na hEorpa (Cistí SIE) gur cheart gurb é an sprioc, inter alia, claochlú 
eacnamaíoch atá nuálach, digiteach agus eolasbhunaithe a bheith ann, agus aistriú cóir 
chuig AE atá glas, fuinneamh-éifeachtúil agus tíosach ar acmhainní, éagsúlaithe agus 
neodrach ó thaobh carbóin de, atá níos nasctha agus níos comhtháite, agus a bhfuil sé mar 
aidhm aige fostaíocht fhadtéarmach, inbhuanaithe a áirithiú ina réigiúin uile trí fhás 
eacnamaíoch agus éagsúlú na dtionscal atá cheana ann trí bhíthin iomaíochais 
thionsclaíoch, agus éifeachtaí diúltacha eacnamaíocha agus sóisialta an athlonnaithe 
thionsclaíoch á mhaolú ag an am céanna;

4. á athdhearbhú go bhfuil ról nua tábhachtach ag na hearnálacha poiblí agus príobháideacha 
i dtaca le haistriú cóir a éascú trí aistriú fuinnimh atá glas, cothrom agus éifeachtúil, 
infheistíochtaí glasa agus gorma agus an geilleagar ciorclach a chur chun cinn, lena n-
áirítear bainistiú dramhaíola, éifeachtúlacht fuinnimh agus acmhainní, úsáid fhreagrach na 
n-acmhainní atá cheana ann, slándáil bia, agus an t-aistriú digiteach (agus iomaíochas 
tionsclaíoch dá bhrí sin), chomh maith le hoiriúnú don athrú aeráide, maolú aeráide agus, 
dá réir sin, cosc ar rioscaí i réigiúin uile AE; á mheabhrú na tograí a rinneadh maidir le 
soláthar poiblí nuálach agus an gá atá le hinfheistíochtaí poiblí fadtéarmacha agus comhar 
poiblí-príobháideach a chur chun cinn chun tacú leis an bhfás eacnamaíoch agus leis an 
aistriú chuig geilleagar níos glaine;

5. á chur in iúl gur geal léi an ionstraim téarnaimh Next Generation EU, lena ndírítear ar 
bheartais láidre chomhtháthaithe agus thionsclaíocha a fhorbairt chun an téarnamh a 
mhaoiniú agus lena dtugtar aghaidh ar na riachtanais téarnaimh is práinní; ag tabhairt dá 
haire, áfach, go bhfuil gá leis go mbeadh maoiniú leordhóthanach ó Chistí SIE ann do 
bheartas comhtháthaithe AE ar mhaithe le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a chothú i réigiúin uile AE, trí chabhrú leis na héagothromaíochtaí 
eacnamaíocha agus sóisialta a laghdú, le cóineasú dearfach a bhaint amach, agus le 
forbairt inbhuanaithe atá aeráid-díonach a chothú; d’fhonn cailliúint na bithéagsúlachta a 
stopadh agus a fhreaschur; ag aithint, thairis sin, an ról ar féidir le Cistí SIE a bheith acu 
sna réigiúin uile i gcabhrú le scileanna a fhorbairt agus fothú acmhainneachta don 
speisialtóireacht chliste agus don aistriú digiteach;

6. á chreidiúint gur cheart go dtabharfadh AE aird ar straitéis thionsclaíoch agus táirgeachta 
a chaomhnú agus a fhorbairt lena n-áirithítear neamhspleáchas straitéiseach na hEorpa sa 
chomhthéacs geopholaitiúil, lena laghdaítear costais agus lena n-áirithítear infhaighteacht 
agus seachadadh seirbhísí, táirgí riachtanacha agus trealamh riachtanach do shaoránaigh 
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sa mhargadh aonair; á iarraidh go ndéanfaí iarrachtaí breise chun luachslabhraí láidre 
Eorpacha a ráthú ar mhaithe le spleáchas ar thríú tíortha i bpríomhearnálacha 
straitéiseacha a laghdú, agus chun an soláthar ar tháirgí sábháilte, ardcháilíochta a ráthú i 
dtaca le monaraíocht a thabhairt ar ais chuig réigiúin na hEorpa agus athlogánú a 
dhéanamh ar shaoráidí tionsclaíocha; á chreidiúint go láidir, sa chomhthéacs sin, go bhfuil 
géarghá le hathrú a dhéanamh ó gheilleagar líneach go geilleagar ciorclach;

7. á áitiú, d’fhonn aistriú cóir ionsar gheilleagar aeráidneodrach a bhaint amach san Aontas 
faoi 2050 ar a dhéanaí, gur cheart go mbainfeadh infheistíochtaí i dtáirgeadh tionsclaíoch 
nua nó i dtáirgeadh tionsclaíoch claochlaithe i réigiúin atá dian ar charbón leas as 
infheistíocht phoiblí fhadtéarmach trí bhíthin tacaíocht shuntasach airgeadais ón gCiste 
um Aistriú Cóir, agus ó Chistí SIE, ag cabhrú ar an gcaoi sin le deireadh a chur leis an 
mbochtaineacht fuinnimh agus leis an dumpáil shóisialta, agus astaíochtaí a laghdú, agus á 
áirithiú nach bhfágfar aon duine ar lár; á mheabhrú, sa rún uaithi an 15 Eanáir 2020 maidir 
leis an gComhaontú Glas don Eoraip1, chuir Parlaimint na hEorpa i bhfios go láidir nach 
foláir do na hearnálacha uile an úsáid a bhaineann siad as fuinneamh inathnuaite a mhéadú 
agus deireadh a chur de réir a chéile le fóirdheontais dhíreacha agus indíreacha do 
bhreoslaí iontaise in AE agus i ngach Ballstát, chun go mbeidh AE in ann a spriocanna 
aeráide agus inbhuanaitheachta a bhaint amach;

8. á mheas, mar thoradh ar phaindéim COVID-19, gur gá do AE, i gcomhar leis na Ballstáit, 
cabhrú le cosaint a dhéanamh ar a chreatlach eacnamaíoch, tháirgiúil agus shóisialta, ar a 
earnálacha tionsclaíocha agus riaracháin, agus ar a shaoránaigh a bhí buailte go dona ag an 
ngéarchéim, agus a d’fhulaing tionchar tromchúiseach ar an tsláinte agus drochiarmhairtí 
eacnamaíocha fadtéarmacha; a chreidiúint gur cheart ciall a cheannach ón ngéarchéim seo, 
go háirithe a mhéid a bhaineann le luachshlabhraí sna príomhearnálacha a chosaint, 
amhail soláthairtí sláinte; á mheabhrú a thábhachtaí atá sé díriú go sonrach ar FBManna as 
measc thairbhithe bhearta na céime téarnaimh; ag tabhairt dá haire go ndéanfaidh rochtain 
níos éasca agus níos solúbtha ar mhaoiniú téarnamh mear a áirithiú;

9. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh sé mar thosaíocht sa Straitéis Thionsclaíoch Nua 
tacú le réigiúin chun a gcuid tionscal a éagsúlú, chomh maith le hinfheistíocht agus 
nuálaíocht a spreagadh agus athléimneacht na ngeilleagar áitiúil agus réigiúnach a 
athfhorbairt agus a neartú chun deireadh a chur leis an meath tionsclaíoch agus leis an 
dídhaonrú; ag tabhairt dá haire go lamháiltear do chur chuige saincheaptha le beartas 
tionsclaíoch atá ait-bhunaithe lena gcruthaítear beartas atá bunaithe ar bhuntáistí 
comparáideacha atá cheana ann agus lena dtugtar tacaíocht do ghnólachtaí bogadh ionsar 
oibriú in earnálacha ardteicneolaíochta; á chreidiúint gur cheart do Chistí SIE díriú freisin 
ar ‘fhiontraithe atá ar iarraidh’ (daoine óga, mná, daoine scothaosta agus daoine faoi 
mhíchumas), ar gá a n-acmhainneacht fiontraíochta ina hiomláine a bhaint amach; á 
athdhearbhú, chun comhtháthú sóisialta a mhéadú agus éagothromaíochtaí a laghdú, go 
bhfuil sé ríthábhachtach feabhas a chur ar acmhainneacht fiontraíochta na gcatagóir sin 
den lucht saothair mar fhoirm chumhachtach rannpháirtíochta i margadh an tsaothair;

10. á chreidiúint nach n-éireoidh le straitéis thionsclaíoch ach amháin le margadh aonair agus 
idirphlé sóisialta a fheidhmíonn go cuí, le rannpháirtíocht an phobail gnó, ceardchumann, 
eagraíochtaí neamhrialtasacha, údarás náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, agus 

1 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0005.
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geallsealbhóirí eile; á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé creat cistiúcháin 
simplithe agus comhtháite a chur ar bun, lena gcumhdófar ó T&F go dtí glacadh sa 
mhargadh, ar leibhéal AE agus ar na leibhéil naisiúnta agus réigiúnacha, go háirithe 
maidir le Cistí SIE, trí shimpliú, comhchuibhiú agus comhlántacht na rialacha maidir leis 
na hionstraimí cistiúcháin, mar shampla le Fís Eorpach; ag spreagadh, sa bhreis air sin, 
sineirgí idir cistiú AE, náisiúnta, réigiúnach agus príobháideach chun tionscadail 
nuálaíochta atá faoi stiúradh an tionscail a mhaoiniú, go háirithe d’fhonn tacú le húsáid 
leanúnach na gcistí agus an chros-toirchithe agus úsáid á baint as prionsabail na 
speisialtóireachta cliste mar threoir chun iarrachtaí a chomhordú, éifeachtúlacht a 
fheabhsú, maorlathas a laghdú agus dúbláil a sheachaint.
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