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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, nuálaíocht agus folláine shóisialta a thiomáint in 
AE;

B. de bhrí go ndearna FBManna AE go traidisiúnta sciar ard d’fhostaíocht AE a ghiniúint, 
agus á dhéanamh sin dóibh gur áirithigh siad folláine agus rathúnas sóisialta agus 
eacnamaíoch;

1. á mheabhrú di go bhfuil todhchaí thionsclaíoch AE nasctha le hailíniú na gheilleagair le 
prionsabail an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, treochlár i dtreo beartas nua fáis do 
AE, a thugann saoránaigh, cathracha agus réigiúin le chéile, agus a cheadaíonn aistriú 
cóir;

2. ag tabhairt dá haire gur cheart, le modhanna nuálaíocha táirgeachta, go gcothófaí 
comhtháthú i measc réigiúin uile AE, ag cur ar a gcumas fás eacnamaíoch cóir agus 
cuimsitheach a bhaint amach;

3. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh mar aidhm leis an tacaíocht do FBMAnna trí Chistí 
Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (CSIEnna), go mbeadh claochlú nuálaíoch 
agus cliste eacnamaíoch ann, chuig AE ísealcharbóin atá níos glaise, chomh maith le AE 
atá níos nasctha agus a bhfuil mar aidhm leis fostaíocht fhadtéarmach agus inbhuanaithe a 
áirithiú;

4. á athdhearbhú go bhfuil ról nua tábhachtach ag an earnáil phoiblí ó thaobh éascú a 
dhéanamh ar an aistriú cóir trí aistriú glas agus cóir a chur chun cinn, trí infheistíochtaí 
glasa agus gorma, tríd an ngeilleagar ciorclach, agus trí oiriúnú aeráide agus cosc ar riosca 
i ngach réigiún AE;

5. ag tabhairt dá haire go bhfuil gá, do bheartas comhtháthaithe AE, go mbeadh maoiniú 
leordhóthanach ó CSIE ann chun comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
chothú i ngach réigiún AE trí chuidiú le laghdú na n-éagothromaíochtaí sóisialta, cóineasú 
dearfach a ghnóthú agus forbairt inbhuanaithe a chothú;

6. á chreidiúint gur cheart go dtabharfadh AE aird ar straitéis thionsclaíoch agus táirgeachta 
a fhorbairt agus a chaomhnú a áirithíonn uathriail straitéiseach na hEorpa, agus 
infhaighteacht agus seachadadh táirgí agus trealamh riachtanach do shaoránaigh más gá sa 
mhargadh aonair;

7. á mheas gur cheart don tacaíocht airgeadais CSIE sin tús áite a thabhairt d'infheistíochtaí i 
dtáirgeadh tionsclaíoch nua nó claochlaithe i réigiúin ar mó a lorg carbóin chun éascú a 
dhéanamh ar ghnóthú spriocanna an aistrithe chóir.


