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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Fhorbairt Réigiúnach ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus ar an 
gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar na coistí atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí gur príomhionstraim é an beartas comhtháthaithe lena n-áirithítear 
dlúthpháirtíocht idir réigiúin na hEorpa mar mhalairt ar na deiseanna a thugtar leis an 
margadh inmheánach; de bhrí, má tá réigiúin chun rochtain a fháil ar an margadh 
inmheánach, nach mór dóibh ranníocaíocht a dhéanamh leis na cistí comhtháthaithe - 
mar is amhlaidh i gcás thíortha an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE);

B. de bhrí go mbeidh tionchar diúltach ag bacainní nua i ndáil leis an trádáil idir AE agus 
an Ríocht Aontaithe ar go leor réigiún de chuid AE, go háirithe iad siúd a bhfuil 
teorainn talún nó farraige acu leis an Ríocht Aontaithe, agus go mbeidh tacaíocht 
bhreise ó chistí comhtháthaithe de dhíth orthu dá bhrí sin;

C. de bhrí, fiú más tríú tír í an Ríocht Aontaithe, go mbeadh sé ina bhuntáiste go leanfadh 
cláir Interreg idir réigiúin AE agus na Ríochta Aontaithe ar aghaidh;

D. de bhrí go bhfuil tábhacht ar leith ag baint le cistiú comhtháthaithe do Thuaisceart 
Éireann agus do réigiúin teorann na hÉireann, toisc go raibh ról lárnach ag clár PEACE 
in athmhuintearas pobail agus i gcothú na síochána;

E. de bhrí go mbeadh éifeachtaí suaiteacha ag tarraingt siar na Ríochta Aontaithe gan 
comhaontú dá éis sin maidir leis an ngaolmhaireacht sa todhchaí le AE, lena gcruthófaí 
ualach suntasach don airgeadas poiblí san Aontas; de bhrí go mbeadh údar le prionsabal 
na dlúthpháirtíochta a ghníomhachtú i gcás mainneachtain den sórt sin i dtaca le teacht 
ar chomhaontú maidir leis an ngaolmhaireacht idir AE agus an Ríocht Aontaithe sa 
todhchaí; de bhrí gur fhormheas an Pharlaimint gníomhachtú phrionsabal na 
dlúthpháirtíochta i gcás den sórt sin cheana féin;

1. á mheas gur cheart iarraidh ar an Ríocht Aontaithe rannchuidiú leis na cistí 
comhtháthaithe más mian léi a bheith rannpháirteach sa mhargadh inmheánach, i 
gcomhréir leis an tsamhail do thíortha LEE;

2. á chreidiúint gur cheart riachtanais na réigiún a ndéanann Brexit difear dóibh a chur san 
áireamh sa chomhaontú nua, go háirithe na réigiúin sin a roinneann teorainn talún nó 
farraige leis an Ríocht Aontaithe, amhail réigiúin teorann na hÉireann agus na réigiúin 
chósta i Muir nIocht agus sa Mhuir Thuaidh;

3. ag tabhairt dá haire go bhfuil ról lárnach ag na cláir thrasteorann agus thrasnáisiúnta 
arna gcistiú trí Interreg maidir le comhar a spreagadh idir réigiúin i mBallstáit éagsúla, 
agus ag moladh gur cheart go mbeadh cláir Interreg ar oscailt don Ríocht Aontaithe 
amach anseo, ar choinníoll go ndéanfar ranníocaíocht airgeadais;

4. á chur i bhfáth, cibé réiteach a gheofar ar chistiú comhtháthaithe i réigiúin eile, go 
bhfuil sé ríthábhachtach go leanfaidh clár PEACE de bheith ag feidhmiú i dTuaisceart 
Éireann agus i réigiúin teorann na hÉireann, agus é á riar go neamhspleách ag 
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Comhlacht na gClár Speisialta AE;

5. ag meabhrú di an tábhacht a bhaineanna le raon feidhme Chiste Dlúthpháirtíochta an 
Aontais Eorpaigh a leathnú chun go gcumhdófar cuid den chaiteachas poiblí breise a 
thabhófar mar ullmhúchán do dheireadh na hidirthréimhse, nó mar thoradh uirthi, gan 
comhaontú dá éis sin maidir leis an ngaolmhaireacht a bheidh ag an Ríocht Aontaithe 
leis an Aontas Eorpach sa todhchaí; á iarraidh ar an gCoimisiún togra a chur ar aghaidh 
maidir leis an ábhar, ar aon dul leis an togra a rinneadh roimhe chun go gcumhdófaí 
mainneachtain an Comhaontú um Tharraingt Siar a dhaingniú, a d’fhormheas an 
Pharlaimint an 24 Deireadh Fómhair 20191.

1 Leasuithe arna nglacadh ag Parlaimint na hEorpa an 24 Deireadh Fómhair 2019 maidir leis an togra le 
haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh 2012/2002 
ón gComhairle chun cúnamh airgeadais a thabhairt do na Ballstáit chun an t-ualach airgeadais tromchúiseach a 
chumhdach a cuirfear orthu tar éis don Ríocht Aontaithe tarraingt siar as an Aontas Eorpaigh gan chomhaontú 
(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 –019/0183(COD)), P9_TA(2019)0045. 


