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MOLTAÍ

Iarann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint 
i gcomhair rúin:

1. ag aithint di go bhfuil na comharthaí ann lena léirítear laghdú ar an bhfás dinimiciúil i 
ngeilleagar na hEorpa; ag cur i bhfáth go gcaithfear tuilleadh a dhéanamh chun tacú leis 
na Ballstáit atá thíos le fás níos moille agus dífhostaíocht ard, go háirithe i gcás ina 
bhfuil daoine óga i dtrácht;

2. ag tabhairt dá haire go bhfuil neamhchinnteacht ag baint leis na hionchais fáis 
dhomhanda agus go bhfuil tionchar diúltach ag na teannais thrádála in earnáil na 
monaraíochta ar infheistíocht;

3. ag tabhairt le fios nach mór don Seimeastar Eorpach rannchuidiú go leanúnach leis na 
neamhionannais agus éagothromaíochtaí sóisialta, eacnamaíocha agus críochacha atá 
idir réigiúin AE a dhíothú;

4. ag cur i bhfáth gur cheart don Seimeastar Eorpach cúrsaí eacnamaíocha agus sóisialta 
idir réigiúin agus na Ballstáit a chóineasú tuilleadh trí mhíchothromaíochtaí trádála a 
choigeartú, an barrachas iomarcach a laghdú agus trí éifeacht a thabhairt do na 
smachtbhannaí atá cheana ann; ag cur i bhfáth na fírice gurb é is ciall leis an sprioc 
Eorpach maidir le fás níos cuimsithí ná infheistíocht mhéadaitheach sa bhonneagar, san 
oideachas agus san oiliúint, sa tsláinte agus sa taighde agus sa nuálaíocht; ag cur i 
bhfáth gur cheart go mbeadh méaduithe sa táirgiúlacht ina siocair le méadú ar an bpá;

5. ag athdhearbhú di ról ríthábhachtach an bheartais chomhtháthaithe, mar an 
príomhbheartas infheistíochta san Eoraip, sa phróiseas téarnaimh; ag cur i bhfáth an gá 
atá le buiséad an bheartais chomhtháthaithe don tréimhse 2021-2027 a mhéadú, chun go 
ndéanfar a bhreisluach Eorpach a choimeád, ag rannchuidiú, dá bhrí sin, le fás 
eacnamaíoch, cuimsiú sóisialta, nuálaíocht agus le cosaint an chomhshaoil;

6. ag cur in iúl gur díol sásaimh di cuimsiú na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe sa 
Seimeastar Eorpach, arb é is aidhm leo daoine, a sláinte agus an pláinéad a chur ag 
croílár an bheartais eacnamaíoch; ag tabhairt dá haire, i ndáil leis sin, nach mór aird ar 
leith a thabhairt ar an margadh saothair, trí na poist atá cheana ann a chosaint agus poist 
nua a chruthú;

7. ag tabhairt dá haire gurb é an fhreagairt is fearr ar údair imní na saoránach ná tacú le 
fíorthuillimh a mhéadú, féachaint le tuilleadh infheistíochta a dhéanamh i bpoist ar 
ardchaighdeán, borradh a chur faoin éileamh intíre agus dáileadh níos cothroime ar an 
rachmas atá á chruthú a áirithiú; ag meas gur cheart go mbeadh an Comhshocrú 
Cobhsaíochta agus Fáis níos solúbtha chun dálaí timthriallacha, athchóirithe 
struchtúracha agus infheistíocht rialtais a chur san áireamh;

8. den tuairim gur cheart an caidreamh idir na próisis beartais comhtháthaithe agus 
rialachas eacnamaíoch faoin Seimeastar Eorpach a bheith cothrom, cómhalartach agus 
dírithe ar dhreasachtaí dearfacha; ag tacú le haitheantas breise a thabhairt don ghné 
chríochach, rud a rachadh chun tairbhe don Seimeastar Eorpach.


