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Is é atá sa doiciméad seo ná bailiúchán de phointí suntasacha agus de ghealltanais riachtanacha a thug na 
Leas- Uachtaráin agus na Coimisinéirí ainmnithe ag a n-éisteachtaí faoi seach os comhair Pharlaimint na 
hEorpa. Tá sé beartaithe leis uirlis phraiticiúil agus achomair a sholáthar daoibh chun a fháil amach faoin 
obair leantach agus na gníomhaíochtaí leantacha a dhéanfaidh an Coimisiún a bheidh ann amach anseo.  

Chun liosta uileghabhálach de na gealltanais uile a rinne na hiarrthóirí agus na seasaimh uile a ghlac siad a 
fháil, tá tuarascáil iomlán focal ar fhocal gach éisteachta poiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin tiomnaithe na 
éisteachtaí 2019 de chuid Pharlaimint na hEorpa, mar aon leis na ceisteanna agus na freagraí i scríbhinn.  

Áirítear sa doiciméad seo aguisín ina bhfuil na gealltanais a tugadh ag éisteachtaí mhí Dheireadh Fómhair 
2020.  

https://www.europarl.europa.eu/news/ga/hearings2019/commission-hearings-2019/
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/hearings2019/commission-hearings-2019/
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/headlines/priorities/commission-changes-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/headlines/priorities/commission-changes-2020/introduction
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

FRANS TIMMERMANS 
Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin ainmnithe 
An Comhaontú Glas don Eoraip 

Tháinig an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin ainmnithe, Frans Timmermans, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 08 
Deireadh Fómhair 2019 chun ceisteanna a chuir FPEanna ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia (ENVI) a fhreagairt. Le linn na héisteachta, thug sé roinnt gealltanas a leagtar béim orthu sa 
doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais sin dá réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula 
von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin Eorpaigh, a sheoladh chuige, lena n-áirítear: 

 Comhaontú Glas don Eoraip; agus 
 Gníomhú ar son na haeráide: 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
na n-éisteachtaí de na Coimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an Leas-
Uachtarán Feidhmiúcháin freisin roimh an éisteacht agus thug sé freagraí i scríbhinn orthu.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191008-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63850/20191009RES63850.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60706/frans-timmermans-the-netherlands
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60706/frans-timmermans-the-netherlands
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62422/20190927RES62422.pdf
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An Comhaontú Glas don Eoraip 

‘[...] Ní mór an Comhaontú Glas don Eoraip a chur ar an 
mbealach ceart i dtreo todhchaí inbhuanaithe, agus a áirithiú 
go mbeidh gach Eorpach rannpháirteach ann agus nach 
bhfágfar aon duine ar gcúl. Is é an uaillmhian atá againn go 
mbeadh an Eoraip ar an gcéad ilchríoch ar domhan atá 
neodrach ó thaobh díobháil aeráide de. Is féidir linn é sin a 
bhaint amach faoi 2050, ach pleanáil mhaith a dhéanamh 
agus tosú láithreach.’ 

“Is é an cúram atá orainn a léiriú go soiléir agus go nithiúil dár 
saoránaigh gur féidir leis an mBeart Glas cabhrú chun 
fadhbanna a réiteach agus chun an saol a fheabhsú dóibh 
anois, agus ní hamháin i gceann 20 nó 30 bliain as seo amach.”  

“Tionscnaimh náisiúnta agus poist áitiúla, a fhaigheann 
tacaíocht ó mhaoiniú poiblí agus príobháideach agus ó chláir 
tacaíochta Eorpacha, chun eolas agus acmhainneacht a 
chomhroinnt. Is é sin, i mo thuairimse, an chaoi ar féidir le 
Beart Glas Eorpach oibriú go díreach ar son na ndaoine.” 

“[...] Measaim gurb é ceann de na cúraimí is casta a bheidh orm 
ná a chinntiú go mbeidh smaointeoireacht chomhleanúnach 
ann, go mbeidh comhsheasmhacht ann [inár mbeartais] [...] . 
Níl aon seachrán orm go mbeidh mé in ann gach rud a 
réiteach laistigh de na 100 lá. Ach chun na háiteanna ina bhfuil  
easpa comhsheasmhachta a aithint agus ansin chun 
céimeanna agus reachtaíocht a cheapadh nach mór a 
dhéanamh chun na neamhréireachtaí sin a dhíothú, ar rud é a 
measaim gur chúram an-chasta a bheadh ann ach, mar sin 
féin, go mbeadh sé ar cheann de na cúraimí is tábhachtaí i mo 
réimse cúraimí.” 

“[...] gáis cheaptha teasa a laghdú, an méadú ar theocht, ar 
théamh domhanda, agus ar ionsaithe ar dhul ar aghaidh leis 
an mbithéagsúlacht a laghdú, is nithe iad sin a thagann le 
chéile agus ar ábhar práinne anois iad.” 

“Is cinnte go mbeimid ag obair ar straitéis hidrigine cionn is go 
gcreidim freisin gur féidir leis an Eoraip fíorcheannaireacht a 
thabhairt ina leith sin. Bheadh buntáiste againn fós i 
gcomparáid le codanna eile den domhan dá gcuirfimis dlús 
leis an obair sin. Tá muinín agam as freisin as siocair nach 
gcailltear aon fhuinneamh nuair a dhéantar fuinneamh a 
stóráil in hidrigin.” 

Cuspóir Laghdaithe Astaíochtaí 2030 

“Cuirfidh mé tús láithreach freisin leis an obair chun leibhéal 
níos airde uaillmhéine do 2030 a shaothrú. A luaithe is féidir, 
déanfaidh mé tograí reachtacha a chur ar aghaidh a 
chuideoidh linn laghdú 50% ar a laghad, nó níos mó fós, 
laghdú 55%, a dhéanamh ar astaíochtaí.” 

“Ach measaim go mbeidh dóigh níos láidre orm más féidir 
liom tacú leis an méid sin leis an anailís atá á déanamh againn 
anois díreach. [...] Agus uair amháin eile, áfach, lig dom a 
bheith soiléir: Bheadh an-iontas orm dá mba rud é go mbeadh 
toradh ar bith air sin seachas laghdú 55% ar a laghad faoi  
2030.” 

Bheith i gceannas ar an gcaibidlíocht idirnáisiúnta 

“Ní mór dúinn obair a dhéanamh chun a chur ina luí ar 
dhaoine eile a n-uaillmhian féin a mhéadú freisin. Tá rún 
daingean agam ár dtaidhleoireacht idirnáisiúnta i ndáil leis an 
aeráid a neartú agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a 
chur chun feidhme.” 

Ciste um Aistriú Cóir 

“Tá Ciste um Aistriú Cóir de dhíth orainn chun tacú leis na 
daoine agus na pobail is mó atá thíos leis an aistriú, lena n-
áirítear iad siúd i réigiúin thionsclaíocha, i réigiúin guail agus i 
réigiúin atá dian ar fhuinneamh.” 

“[...] ní mór dúinn go léir pleananna comhsheasmhacha agus 
comhleanúnacha a bheith againn [...] chun cúrsaí a mhaoiniú 
i gcás [...] nach bhfuil aon fhórsaí margaidh ann a dhéanfadh 
amhlaidh agus nach mór dúinn dul ina mbun .” 

“Mar sin, is mian linn an méid seo a leanas a chur sa Chiste um 
Aistriú Cóir: meascán d’airgead úr i gcomhcheangal le 
cómhaoiniú náisiúnta, lena ndéanfar nasc freisin leis na cistí 
éagsúla atá againn cheana – cibé acu an Ciste Talmhaíochta, 
an Ciste Struchtúrach agus an Ciste Comhtháthaithe a bheidh 
i gceist – agus lena gcinnteofar freisin go mbeidh, tríd an 
gcabhar ó BEI ar éirigh thar barr léi in InvestEU, go mbeidh 
rochtain ollmhór ar chistí chun an t-aistriú sin chuig an 
ngeilleagar glas a dhéanamh.” 

“Tá sé thar a bheith soiléir, don aistriú sin, go háirithe sna 
tíortha sin atá fós ag brath go mór ar ghual, go mbeidh cistí de 
dhíth orainn atá i bhfad níos mó ná mar is féidir a bhailiú fiú 
amháin le Ciste Aistrithe Cóir. Ach is ríléir domsa freisin nach 
mbeidh aon ról ag gual amach anseo.” 

An bhithéagsúlacht a chosaint 

“[...] déanaimid straitéis bhithéagsúlachta láidir agus 
uaillmhianach do 2030 a thíolacadh agus [...] ní mór do AE na 
gealltanais is uaillmhianaí is féidir a chur chun cinn ag an 
gcéad Chomhdháil eile de na Páirtithe maidir le 
Bithéagsúlacht sa tSín i mí Dheireadh Fómhair in 2020.” 

“Is é is mian liom a dhéanamh ná teagmháil a dhéanamh leis 
an bpobal eolaíochta chun a chinntiú go mbeimid in ann 
teacht ar roinnt tagarmharcanna lenar féidir linn ár mbeartais 
a cheapadh, agus ní mór dúinn é sin a dhéanamh sula 
rachaimid go Béising.” 

“Mar sin, is mian liom an tAontas Eorpach a bheith ullmhaithe 
go han-mhaith, trí dhianidirphlé leis an bParlaimint seo, don 
chéad chomhdháil eile bithéagsúlachta [...] chun go mbeadh 
tograí nithiúla á ndéanamh againn agus chun a chur ina luí ar 
an gcuid eile den domhan nach mór dúinn anois gníomhú go 
práinneach maidir lenár mbithéagsúlacht a chosaint.” 

“Tá straitéis le haghaidh athfhoraoisiú de dhíth orainn, agus le 
haghaidh athfhoraoisiú ar bhealach nach dtiocfadh salach ar 
spriocanna eile. [...] Mar sin, ní mór dúinn breathnú air sin ar 
bhealach ciallmhar agus measaim gurb é an t-aon bhealach ar 
féidir linn déanamh amhlaidh ná straitéis uile-Eorpach a 
bheith againn chun cuidiú leis an athfhoraoisiú.” 
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“[...] is gá go mbeadh níos mó eolais ag tomhaltóirí. [...] is mian 
liom a bheith in ann a rá leo, ar phointe éigin, go bhfuil [an 
táirge] seo saor ó dhífhoraoisiú. Ní féidir linn é sin a rá inniu. 
Mar sin, ní mór dúinn oibriú lenár gcomhpháirtithe  
idirnáisiúnta chun go dtarlódh é sin amach anseo, ar an ábhar  
go dtarlaíonn 80% den dífhoraoisiú mar thoradh ar an 
gcuardach a dhéantar chun earraí bia nua a chruthú agus 
uaireanta is bia é sin a dhéanaimid a allmhairiú go díreach. 
Uaireanta, fiú amháin, is é sin an bheatha ainmhithe a 
thugaimid dár n-ainmhithe a tháirgtear san Eoraip. Mar sin, tá 
go leor le déanamh againn chun ár dtomhaltóirí a chur ar an 
eolas agus beidh orainn rialáil a dhéanamh sa réimse sin 
chomh maith.” 

Uaillmhian maidir le truailliú nialasach 

“[...] ní mór don Eoraip bogadh ar aghaidh i dtreo comhshaol  
ina mbeidh truailliú nialasach, chun dul i ngleic le díghrádú 
comhshaoil agus le truailliú, chun aghaidh a thabhairt ar 
cháilíocht an aeir agus an uisce, ar cheimiceáin ghuaiseacha, 
ar astaíochtaí tionsclaíocha, ar lotnaidicídí, ar shuaiteoirí 
inchríneacha agus ar mhicreaphlaistigh.” 

“Aer glan inár gcathracha agus uisce glan inár n-aibhneacha 
agus inár n-aigéin – is iad sin atá de dhíth orainn chun bheith 
in ann saol níos sláintiúla a chaitheamh ar phláinéad ar ar féidir 
an cine daonna ar fad a chothú, agus ar a bhfásfadh an 
geilleagar chun tairbhe an iliomad daoine, seachas an líon 
beag, agus poist ar fáil do chách.” 

Iompar 

“[...] tá an t-iompar ar cheann de na hearnálacha is mó truailliú 
dár ngeilleagar. Ní mór dúinn dul i ngleic go díreach leis sin. Ar 
fud na hEorpa, tá daoine ag brath ar charranna do cháilíocht a 
saol laethúil agus, go minic fiú amháin, dá slí bheatha. Is eol 
dom é sin agus ní mian liom go mbeadh Eoraip saor ó 
charranna; Is mian liom carranna saor ó astaíochtaí a bheith 
san Eoraip, agus teastaíonn uaim go n-úsáidfeadh daoine  
iompar poiblí glan.” 

“Ní mór dúinn astaíochtaí a laghdú sna hearnálacha eitlíochta 
agus muirí, go háirithe má táimid chun ár spriocanna aeráide 
a bhaint amach. Ní mór meascán uirlisí a roghnú go cúramach 
chuige sin. Ní mór dúinn infheistíocht a dhéanamh, mar  
shampla, inár n-iarnróid.” 

“Teastaíonn uaim go mbeadh na córais iompair is fearr ar 
domhan ag an Eoraip.” 

“[...] ba cheart an ETS [Córas Trádála Astaíochtaí] a leathnú 
chuig an loingseoireacht. Ach tá meascán níos leithne beartais 
de dhíth orainn freisin. Is mian liom go mbeadh calafoirt 
ghlasa againn. Ba mhaith liom go mbeimis in ann iallach a 
chur ar lucht na loingseoireachta an leictreachas a thairgtear 
dóibh i gcalafoirt a ghlacadh seachas a bheith ag dó an ábhair  
is uafásaí agus iad i gcathracha.” 

“Tá bithbhreoslaí tríú glúin de dhíth orainn. Is féidir leo a 
bheith ina gcuid chuiditheach dár meascán fuinnimh toisc, i 
réimsí áirithe – an eitlíocht mar shampla – is dócha go mbeidh 
níos mó bithbhreoslaí ag teastáil uainn. Seans nach bhfuil  
mórán samhlaíochta agam ach ní dóigh liom go mbeidh eitiltí 
leictreacha ar siúl ar scála ollmhór am ar bith go luath.” 

An geilleagar ciorclach 

“Ní mór dúinn leibhéal nua a bhaint amach lenár gcuid oibre 
ar an ngeilleagar ciorclach, ag díriú ar tháirgí inbhuanaithe  
agus ar dhramhaíl a chosc. Ní mór dúinn laghdú, athúsái d 
agus athchúrsáil a dhéanamh chun an acmhainneacht iomlán 
do gheilleagar ísealcharbóin a fhíorú. Molfaimid Plean 
Gníomhaíochta nua don Gheilleagar Ciorclach, agus béim á 
díriú ar tháirgí inbhuanaithe agus ar úsáid inbhuanaithe  
acmhainní, go háirithe in earnálacha atá dian ar acmhainní , 
amhail earnálacha na dteicstílí agus an tógála.” 

An straitéis ‘Ón bhFeirm go dtí an Forc’ do bhia 
inbhuanaithe 

“[...] is mian liom béim a leagan air sin – in éagmais ár 
bhfeirmeoirí ní dhéanfaimid ár spriocanna inbhuanaitheacht a 
a bhaint amach agus ní mór dúinn teacht ar Chomhbheart as 
Talmhaíochta lena dtabharfaí tacaíocht ina thaobh sin agus 
lena gcuirfí iomaíocht chothrom ar fáil dár bhfeirmeoirí freisin, 
agus go hidirnáisiúnta. Sílim gur mór an dul chun cinn atá 
déanta chuige sin leis na hathchóirithe ar chuir Phil Hogan tús 
leo agus féachaimis anois cén áit ar féidir linn é sin a fheabhsú 
trí leas a bhaint as an bprionsabal ‘Ón bhFeirm go dtí an Forc’.”  

“[...] is é a chaithfimid a dhéanamh ná breathnú ar an 
gComhbheartas Talmhaíochta sa chomhthéacs sin [an 
dianfheirmeoireacht a chistiú], agus ar cad é mar is féidir linn 
todhchaí a ráthú d’fheirmeoirí Eorpacha agus bia a tháirgiú 
nach truailleoidh tuilleadh. [...] atá curtha cheana leis na 
hathchóirithe a rinneadh le linn ré Junker, ach beidh an méid 
sin go hiomlán lárnach agus chun tosaigh sa bheartas ‘Ón 
bhFeirm go dtí an Forc’ chomh maith.” 

“Ní mór dúinn a chinntiú go gcuirimid bia inbhuanaithe ar an 
mbord. Ní mór dúinn a chinntiú go gcuirfimid feirmeoirí i staid 
inár féidir leo ár gceantair thuaithe a chothabháil agus inar 
féidir leo caidreamh cuiditheach a bheith acu leis na ceantair 
thuaithe agus leis na ceantair chathracha san Aontas Eorpach. 
Ní féidir linn déanamh amhlaidh gan na feirmeoirí.” 

“Is é atá ar intinn agam a chinntiú go ndéanfar beartas a 
cheapadh, [...] go bhféadfar feirmeoireacht ainmhithe a 
dhéanamh ar bhealach atá níos neamhdhíobhálaí don 
chomhshaol, agus go ndéanfar í ar an mbealach sin. Táim 
sásta a bheith ag obair go dian chun a chinntiú go dtabharfar  
aird níos mó ar leas ainmhithe agus go gcuirfear feabhas ar 
leas ainmhithe, bíodh sé sin feirmeoireacht ainmhithe nó 
ainmhithe a iompar. Is iad sin, go deimhin, na bearta ba cheart 
[...] do na húdaráis Eorpacha a ghlacadh.” 

Beartais chánach chun bearta aeráide a chur i gcrích 

“Ba é an smaoineamh a bheadh agamsa ná a rá lenár 
gcomhpháirtithe idirnáisiúnta go bhfuil an t-aistriú sin á 
dhéanamh againn chun mór-roinn atá neodrach ó thaobh 
díobháil aeráide de a bhaint amach faoi 2050. Chuige sin, 
déanfaimid na bearta sin. Ar ndóigh, beidh tionchar ag na 
bearta sin ar ár ngeilleagar. Má dhéanann sibh na bearta 
céanna, nó bearta inchomparáide lena rachaidh sibh sa treo 
céanna, déanfaimid an t-aistear seo le chéile. Mura ndéanfaidh 
sibh é sin, ní bheidh de rogha againn, ar ndóigh, ach ár sochaí  
agus ár ngeilleagar a chosaint, agus ansin beidh orainn cáin 
teorann carbóin a bheith againn.’ 
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“Measaim nach féidir a shéanadh gur gá dúinn na 
fóirdheontais atá fós dírithe ar bhreoslaí iontaise a laghdú 
agus a chéimniú amach. Admhaím go dteastaíonn tráthchlár 
an-phraiticiúil uainn lena ngabhfaidh clocha míle, céim ar 
chéim, ar tráthchlár é is féidir a phlé leis na Ballstáit. Ach tá sé 
sin ar cheann de na contrárthachtaí is suntasaí agus is mínáirí 
nach mór dúinn a sheachaint amach anseo.” 

“Is mór idir an Treoir maidir le Fuinneamh atá againn agus an 
ceann is gá a bheith againn; ní mór dúinn an staid sin a 
athbhreithniú. Agus ba mian liom an deis a bheith agam, ar a 
laghad, cánachas ar cheirisín a bheartú, ar an ábhar nach 
dóigh liom go bhfuil loighic ag baint leis an bhfoinse fuinnimh 
sin a bheith díolmhaithe ó cháin.” 

Forfheidhmiú agus cur chun feidhme 

“Bhuel, tá na rialacha [den Treoir Réime maidir le Cáilíocht an 
Aeir agus de reachtaíocht chomhchosúil] an-soiléir, agus sílim 
gur cheart go mbeadh níos mó á dhéanamh againn chun na 
rialacha a fhorfheidhmiú inár mBallstáit. [...] Is reachtaíocht í 
sin a bhfuil géarghá léi, ach ní dhéantar í a chur i bhfeidhm i 
roinnt mhaith Ballstát. Sílim go mbeidh ar an gCoimisiún éirí 
níos déine maidir le nósanna imeachta um shárú a 
thionscnamh agus is orm féin, dár liomsa, atá an fhreagracht a 
chinntiú go ndéanfaidh sé amhlaidh.” 

“[...] déanfaimid an reachtaíocht maidir le hastaíochtaí a 
fhorfheidhmiú le gach ionstraim dá bhfuil againn. Sílim go 
bhfuil an ré thart inarbh fhéidir lucht thionscal na ngluaisteán 
fanacht ar a suaimhneas. Caithfidh siad beart a dhéanamh de 
réir briathair. Ní dhearna siad é sin san am a chuaigh thart; ní 
mór dóibh déanamh amhlaidh anois agus forfheidhmeoidh 
an Coimisiún an méid is gá dóibh a chur i gcrích.” 

“[...] [Maidir leis] an méid a dhéanfaidh mé a fhorfheidhmiú ó 
thaobh contrárthachtaí sna beartais atá againn a bhaint. 
Creidim, cheana féin, go bhfuil dul chun cinn againn ó thaobh 
na hola pailme de leis an gcinneadh a rinne an Coimisiún 
reatha, ach ní mór dúinn breathnú ar níos mó de na 
tráchtearraí chun a chinntiú go gcuirfimid deireadh le 
gníomhaíochtaí a chuireann le dífhoraoisiú. Ní mór dúinn 
tuilleadh trédhearcachta a chruthú chun a fhios a bheith 
againn cén áit go díreach a bhfuil ár dtriall ach, chun é sin a 
dhéanamh, beidh gá againn freisin le hidirphlé leis na tíortha 
tionscnaimh. Ar ndóigh, bíonn a n-éilimh féin acu ó thaobh na 
cóirthrádála agus ó thaobh an chaidrimh leis an Aontas 
Eorpach.” 

Gníomhú ar son na haeráide 
Dlí Aeráide Eorpach 

“Déanfaidh mé dlí aeráide a mholadh laistigh de 100 lá tar éis 
dom dul i mbun oifige chun cuspóir neodrachta aeráide 2050 
an Aontais a chumhdach sa reachtaíocht. Leis an dlí sin, 

leagfar síos an treo a rachaimid go fadtéarmach lenár 
mbeartais uile.” 

“[...] is mian liom dréachtdlí aeráide a chur os comhair na 
Parlaiminte lena ndéanfaí a mhéid is féidir linn a shonrú ó 
thaobh, ní hamháin go díreach cad is gá a bheith bainte 
amach againn in 2050, ach freisin an mhéid is gá dúinn a 
dhéanamh i gcéimeanna idirmheánacha chun é sin a bhaint  
amach faoi 2050.” 

“Creidim i ndáiríre, leis an dlí aeráide sin, go mbeidh an creat 
againn a bhfuil géarghá againn leis chun iallach a chur air na 
Ballstáit teacht ar phleananna a bheidh nithiúil go leor ionas 
gur féidir linn breathnú ar na céimeanna a bheidh le déanamh 
chun an méid is gá a bhaint amach faoi 2050. Tá cuid den obair 
sin déanta cheana féin ag roinnt Ballstát ach tá roinnt mhaith 
acu ann fós nach mór é sin a dhéanamh. Mar sin, ina leith sin, 
sílim gurb é an creat is fearr is féidir a bheith againn dár  
dtodhchaí chomhchoiteann.” 

Cur chun feidhme na n-ionstraimí reachtacha 

“Déanfaimid an reachtaíocht aeráide agus fuinnimh atá 
againn cheana a athbhreithniú agus a thabhairt cothrom le 
dáta. Is léir freisin nach mór dúinn breithniú a dhéanamh ar 
bhearta breise chun ár spriocanna a bhaint amach maidir le 
córas iompair níos glaine, foirgnimh ina n-úsáidtear níos lú 
fuinnimh agus córas bia níos inbhuanaithe. Ní féidir linn a 
bheith réchúiseach.” 

“Sílim gur gá dúinn an Scéim Trádála Astaíochtaí (ETS) a 
leathnú chuig earnálacha eile amhail earnáil na heitlíochta 
agus an earnáil mhuirí ach creidim freisin go bhfuil an 
fhéidearthacht againn sa reachtaíocht atá ann cheana 
caighdeáin níos déine a lorg, más gá é sin, chomh maith le 
caighdeáin maidir le hastaíochtaí nó réimsí eile. Beidh orainn 
freisin athbhreithniú a dhéanamh ar ár dtreoracha fuinnimh 
agus ar threoracha eile.” 

“Mar sin, creidim go bhfuil deis ann rialáil níos fearr a 
dhéanamh. Go deimhin, creidim go bhfuil deis ann rialáil níos 
saincheaptha a dhéanamh. Creidim freisin, trí mheasúnuithe  
tionchair fónta a dhéanamh, agus trí Bhord um Ghrinnscrúdú 
Rialála a bheith againn a fhiosraíonn é sin, go bhfuil rialáil níos 
fearr againn cheana féin. Creidim freisin gur gá dúinn 
breathnú ar roinnt mhaith den reachtaíocht atá ann cheana i 
roinnt mhaith réimsí chun a fháil amach an bhfuil sí oiriúnach 
don fheidhm.” 

Comhshocrú Aeráide Eorpach 

“Leis an gComhshocrú Aeráide, tabharfar le chéile 
tionscnaimh agus gealltanais ó phobail, cuideachtaí agus 
comharsanachtaí agus comhroinnfear eolas agus sonraí, rud a 
chuideoidh leis na dreamanna sin spreagadh a thabhairt dá 
chéile leis na cleachtais is fearr agus le torthaí nithiúla.”
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

MARGRETHE VESTAGER 
an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin ainmhithe 
um Eoraip atá Oiriúnach don Aois Dhigiteach  

Tháinig an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin ainmhithe, Margrethe Vestager, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 08 
Deireadh Fómhair 2019 chun ceisteanna a chuir FPEanna ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um 
Fhuinneamh (ITRE), ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra agus ón gCoiste um 
Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (ECON) a fhreagairt. Le linn na héisteachta, thug sí roinnt gealltanas a 
leagtar béim orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais sin dá réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir 
mhisin a rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin Eorpaigh, a sheoladh chuici, lena n-áirítear: 

 Eoraip atá oiriúnach don aois dhigiteach; agus 
 Iomaíocht. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
na n-éisteachtaí de na Coimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an Leas-
Uachtarán Feidhmiúcháin freisin roimh an éisteacht agus thug sí freagraí i scríbhinn orthu.

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-margrethe-vestager_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-margrethe-vestager_2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191008-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63801/20191009RES63801.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60707/margrethe-vestager-denmark
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60707/margrethe-vestager-denmark
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62423/20190927RES62423.pdf
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Eoraip atá oiriúnach don aois dhigiteach 

Straitéis fhadtéarmach do thodhchaí thionsclaíoch na 
hEorpa 

 “Tá straitéis de dhíth orainn do thodhchaí thionsclaíoch na 
hEorpa atá bunaithe ar an méid a neartaíonn an Eoraip: ár n-
oscailteacht agus ár n-éagsúlacht. Mar sin, ní mór an straitéis 
thionsclaíoch a bheith do gach duine: caithfidh sí a bheith glas 
agus caithfidh sí a bheith bunaithe ar iomaíocht chóir.” 

“Ní féidir linn straitéis thionsclaíoch a bheith againn gan aon 
aird a bheith á díriú léi ar ghlasú ár ngeilleagair agus ar an 
aistriú go mór-roinn atá neodrach ó thaobh carbóin de. 
Caithfidh sí a bheith ina dhá thaobh den bhonn céanna.” 

“Tá acmhainneacht ollmhór ag an digitiú chun ár saol a 
fheabhsú, ach chun an acmhainneacht sin a fhíorú teastaíonn 
na rialacha cearta uainn, chun muinín as an gclaochlú 
digiteach a thabhairt do dhaoine. Ba cheart go bhfónfadh sé 
do na saoránaigh. Ba cheart go ndéanfaí ár mbunluachanna a 
urramú leis.” 

Má dhéanaimid an nuálaíocht a chur chun cinn, lena n-áirítear 
maidir leis an gcaoi a n-eagraímid sinn féin, thiocfadh linn 
úsáid i bhfad níos fearr a bhaint as an teicneolaíocht atá 
againn cheana, agus cuideoidh sé sin linn dlús a chur lenár 
gcomhrac i gcoinne an athraithe aeráide. Is féidir cuid de sin a 
dhéanamh trí mhodhanna digiteacha toisc gur féidir 
acmhainní a leanúint go méid [méideanna] atá éagsúil 
[éagsúla] ó mar a bhí roimhe seo.” 

“Déanfaimid slabhraí luacha iomlána a thabhairt le chéile – 
ollscoileanna, soláthraithe, monaróirí – a fhad leo siúd a 
dhéanann na hamhábhair a úsáidtear sa mhonaraíocht a 
athchúrsáil.” 

“Ní mór don straitéis sin [...] dul níos faide ná an Margadh 
Aonair.” 

“Le straitéis mhaith thionsclaíoch, cuirtear an Eoraip in oiriúint 
don ré dhigiteach freisin.” 

Straitéis nua FBM 

“Áireofar leis an obair [maidir leis an straitéis thionsclaíoch] 
teacht ar straitéis nua chun tacú le croílár gheilleagar na 
hEorpa – na gnólachtaí beaga agus meánmhéide.” 

“Is é an chéad phointe, ar ndóigh, ná a chinntiú nach le 
haghaidh gnólachtaí móra amháin a bheadh straitéis den sórt 
sin ann, ar an ábhar nach gnólachtaí móra amháin atá san 
Eoraip, ach tá roinnt mhaith gnólachtaí beaga agus 
meánmhéide ann freisin, agus is amhlaidh sin maidir le 
hearnáil na tionsclaíocha chomh maith. Tá fochonraitheoirí ag 
go leor gnólachtaí. Bíonn níos mó ná aon fhochonraitheoir 
amháin acu, agus is é sin an tábhacht a bhaineann leis an 
mbonn Eorpach atá ag earnáil na tionsclaíocha: gur mar sin 
atá an cás, agus ba cheart gur mar sin a bheadh sé d’earnáil na 
tionsclaíocha ar fad.” 

“Ba cheart dúinn a chinntiú freisin go bhfuil ionstraimí againn 
lenar féidir linn foráil a dhéanamh do mhaoiniú. Rinneadh 
foráil i bPlean Infheistíochta Juncker do 900 000 gnóthas beag 
agus meánmhéide, agus sílim gur eiseamláir mhaith é sin, 
chun a chinntiú gur féidir maoiniú a sholáthar i ndáiríre agus 
ligean do dhaoine fás.” 

An Intleacht Shaorga (AI) 

“[...] tá rialacha de dhíth orainn chun a chinntiú go n-úsáidfear  
an Intleacht Shaorga go heiticiúil, chun tacú le cinnteoireacht 
ag daoine agus ní chun an bonn a bhaint di. Laistigh den 
chéad 100 lá de mo théarma oifige, déanfaidh mé tograí a 
chur ar aghaidh lena ndéanfar forbairt ar an gcur chuige 
Eorpach i leith na hintleachta saorga.” 

“Go deimhin, tá rud éigin againn ar féidir cur leis, ní hamhái n 
chun teacht suas chun dáta, ach chun forbairt a dhéanamh 
freisin, ar an Intleacht Shaorga agus ar an ríomhaireacht 
chandamach. I gcásanna ina bhfuil cláir Eorpacha againn, is 
léir go gcaithfear iad a mhaoiniú. Iarraim oraibh arís, mar sin, 
cuidiú linn an buiséad a rith chun nach gcaillfí am do na 
hinfheistíochtaí ríthábhachtacha sin.” 

“[...] is é an t-aon bhealach a mbeidh rath orainn ná cur leis an 
AI a bhfulimid in ann muinín a chur inti. Chun AI atá bunaithe  
ar luachanna bunúsacha a fhorbairt.” 

 “[...] tá an cheist sin maidir le claontacht a sheachaint ar 
cheann de na príomhcheisteanna atá ann nuair atáimid le plé 
a dhéanamh ar an gcaoi chun creat a chur i bhfeidhm, ar creat 
é lenar féidir linn muinín a bheith againn as an teicneolaíocht.” 

“Agus beidh na torthaí [ar an measúnú ar na Treoirlínte Eitice 
don Intleacht Shaorga Iontaofa] againn faoi mhí na Nollag. 
Agus, ar ndóigh, bainfimid úsáid as na torthaí sin san obair a 
dhéanaimid [...].” 

“Siocair, is léir, go bhfuil gá le tuilleadh infheistíochta. Tá an 
Eoraip chun deiridh, faoi thrí nó ceathair, sílim, ó thaobh 
infheistíocht a dhéanamh in AI [...].” 

Acht um Sheirbhísí Digiteacha 

“[...] caithfimid aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní atá ag 
daoine maidir leis an teicneolaíocht agus, sa phróiseas sin, 
muinín a chothú. Déanfaidh mé obair ar Acht um Sheirbhísí 
Digiteacha lena n-áireofar ár rialacha dliteanais agus 
sábháilteachta ar ardáin, seirbhísí agus ar táirgí digiteacha a 
uasghrádú. D’fhéadfadh sé freisin go mbeadh orainn rialáil a 
dhéanamh ar an gcaoi a ndéanann cuideachtaí sonraí a 
bhailiú agus a úsáid agus a chomhroinnt – ionas go rachaidh 
sé chun tairbhe don tsochaí ar fad.” 

 “[...] tá sé tábhachtach go mbainfimid an leas is fearr as an 
méid atá againn, ós rud é go bhfuil deifir orainn. Tá sé 
tábhachtach aird a thabhairt ar an rud ar a dtabharfainn cearta 
na saoránach – RGCS –  ionas go mbeadh údaráis náisiúnta in 
ann an ceart sin a fhorfheidhmiú go hiomlán, agus, tá súil 
agam, go mbeadh freagairt ón margadh againn, chun 
príobháideachas d’aon ghnó a bheith againn [...].” 
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Cánachas digiteach, CCTB, Tuairisciú de réir tíre 

“Níor éirigh linn sa chéad iarracht ar cháin a fháil maidir le 
seirbhísí digiteacha. Tá sé glactha orthu ag Ballstáit aonair  
ansin é sin a dhéanamh iad féin. Is mór agam é sin, siocair gur 
léir go bhfuil rud neamhghnách á dhéanamh acu. Tá súil agam 
go dtiocfaidh an brú a bhfuil géarghá leis as sin ar dtús agus, 
tá súil agam, go dtiocfar ar réiteach domhanda, ar 
chomhaontú domhanda maidir leis conas é sin a dhéanamh. 
Murab amhlaidh an cás, sílim gur cheart dúinn féin é a 
dhéanamh. Ar ndóigh, geallaimid go ndéanfaimid togra mura 
mbeidh comhaontú domhanda ann faoi dheireadh 2020.’ 

“[...] tá cúpla píosa reachtaíochta an-tábhachtach againn nár  
ritheadh go fóill. Ar cheann acu tá an Comhbhonn 
Comhdhlúite don Cháin, agus tá sé sin tábhachtach toisc, fiú 
maidir leis an íoscháin chorparáide, má chuirtear isteach ar an 
mbonn cánach, d’fhéadfadh sé nach mbeadh aon chiall leis an 
íosleibhéal cánach, mar sin tá gá leis an dá rud a bheith ann 
más mian leat dul chun cinn a dhéanamh sa réimse sin. Is é an 
dara rud atá fós in easnamh ná tuairisciú poiblí de réir tíre. 
Oibríonn sé san earnáil airgeadais. An uair dheireanach a 
sheiceáil mé, bhí earnáil airgeadais againn fós, mar sin ní 
cosúil go bhfuil sé ródhíobhálach. Sílim go bhféadfadh aon 
POF a bheith bródúil as líon na bhfostaithe a earcaíodh, líon 
na ngníomhaíochtaí a rinneadh, líon an láimhdeachais a bhí 
ann, líon na mbrabús a saothraíodh agus líon na gcánacha a 
íocadh. Agus leis sin, beidh dearcadh atá go hiomlán difriúil 
againn maidir le cánachas, agus mar dhaoine aonair freisin.” 

“Go deimhin, is léir dom gur féidir úsáid a bhaint as Airteagal 
116. Tá próiseas againn anois ina n-iarrtar ar gach Ballstát páirt 
a ghlacadh, ar ndóigh, ach is é a bheidh á rá in Airteagal 116: 
más rud é go bhfuil forálacha atá díobhálach don iomaíocht  
ag Ballstát nó ag roinnt Ballstát, is féidir libh dul i mbun 
caibidlíochta leis an mBallstát sin nó leis na Ballstáit sin chun 
go ndéanfaidís na forálacha sin a athrú. Mura n-éireoidh leis 
sin, is féidir libh tograí a chur síos, agus is féidir na tograí sin a 
chinneadh i ngnáthphróiseas cinnteoireachta nó i 
ngnáthphróiseas cinnteoireachta reachtaí, agus níl aon 
amhras agam ach gur cheart dúinn tús a chur le staideár a 
dhéanamh ar an méid a bheadh i gceist leis sin. Ní dóigh liom 
gur féidir glacadh leis go mbeadh rath air sin, ach sílim go 
bhfuil sé tábhachtach go nglacfaimid na huirlisí éagsúla a 
thugtar dúinn leis an gConradh agus go mbainfimid úsáid as 
na huirlisí sin más gá.” 

Iomaíocht 

Forfheidhmiú iomaíochta a neartú 

“Tá na margaí ag gluaiseacht go tapa, agus tá an dlí ag 
gluaiseacht ar an mbealach is dual dó a bheith ag gluaiseacht. 
Is léir, go pointe áirithe, go bhfuil éagothroime ina cuid dhílis 
den mhéid sin. Tá teorainn le cé chomh tapa is féidir le 
forfheidhmiú an dlí feidhmiú, ar an ábhar nach ngéillfimid 
choíche ar phróis chuí. Os a choinne sin, ba cheart go mbeimis 
in ann oibriú chomh tapa agus is féidir. Is amhlaidh go bhfuil  
cás againn anois ina bhfuilimid ag iarraidh úsáid a bhaint as an 
rud ar a dtugaimid bearta eatramhacha, agus an méid seo á rá 
againn le gnólacht: caithfidh sibh stad den mhéid atá á 

dhéanamh agaibh toisc go gceapaimid go bhfuil sibh ag 
déanamh dochair don iomaíocht, agus, nuair a stadfaidh sibh, 
ar ndóigh, déanfaimid athbhreithniú iomlán ar an gcás chun a 
chruthú nach mbeidh aon dochar déanta. Is é sin, ar ndóigh, 
an chéad chás mar sin atá againn le 20 bliain, ach measaim gur 
léiriú maith é gur léir dúinn go bhfuil sé mar ardtosaíocht  
againn dlús a chur leis an obair a dhéanaimid.” 

“Maidir le cuideachtaí a bhriseadh, is uirlis é seo atá ar fáil 
dúinn: is féidir é sin a dhéanamh. Is é rud go bhfuil dualgas 
orm úsáid a bhaint as an uirlis is lú a chuirfidh isteach ar 
chúrsaí chun an iomaíocht chóir a athbhunú, agus, ós rud é 
gur mór an rud é cuideachta a bhriseadh, is léir go bhfuil  
dualgas orm triail a bhaint as cibé rud eile a d’fhéadfadh a 
bheith ina uirlis mhaith chun an staid a bhfuilimid ann a 
réiteach. 

Athbhreithniú ar rialacha iomaíochta na hEorpa 

“Táimid i ré dhúshlánach agus ré dhúshlánach atá ann freisin 
ó thaobh forfheidhmiú iomaíochta de toisc go bhfuil na 
margaí ag athrú go tapa – agus tá athruithe níos mó fós 
romhainn. Ní thagann aon athrú ar nádúr an duine, áfach – a 
spreagtar go bunúsach ag rudaí amhail saint agus eagla. Mar 
sin, tá na prionsabail atá mar threoir dár rialacha iomaíochta 
chomh hábhartha inniu agus a bhí siad nuair a síníodh 
Conradh na Róimhe corradh le 60 bliain ó shin. Ach ní mór 
dúinn a chinntiú go ndéanfaimid na prionsabail sin a chur i 
bhfeidhm ar bhealach atá oiriúnach do dhomhan atá ag athrú 
go tapa. Mar sin, leanfaidh mé ar aghaidh leis an athbhreithniú 
atá tosaithe againn ar ár rialacha i gcoinne trustaí agus ar ár 
rialacha cumaisc agus státchabhair. Sa phróiseas sin, 
gheobhaimid treoir agus cabhair ó na léargais atá faighte 
againn ar an gcaoi a ndéanann an digitiú difear don iomaíocht  
– lena n-áirítear an tuarascáil neamhspleách ó thriúr 
comhairleoirí speisialta, ar tuarascáil í a thug siad uathu níos 
luaithe i mbliana.” 

“[...] tá tús curtha againn leis an gcéad seiceáil oiriúnachta 
agus, ina dhiaidh sin, le hathbhreithniú ar lear ollmhór dár  
gcuid treoirlínte. Tá rud amháin atá ar siúl roimh an gclár sin, 
agus is é sin na treoirlínte don Chóras Trádála Astaíochtaí, ETS. 
Is amhlaidh atá cionn is gur mian linn a bheith réidh nuair a 
chuirfear tús leis an tréimhse nua trádála. Mar sin, ní mór súil a 
choinneáil air sin: go gcuirfimid tús le comhairliúchán poiblí 
maidir leis sin laistigh de thréimhse ama sách gearr.” 

“[...] Leanfaimid ar aghaidh. Tá cásanna ar oscailt againn fós 
agus táimid díreach tar éis a iarraidh ar gach Ballstát an t-eolas 
is déanaí a thabhairt dúinn maidir leis an gcaoi a n-úsáideann 
siad rialuithe cánach chun an t-ábhar go léir atá againn a 
thabhairt cothrom le dáta ón am a rinneamar amhlaidh cúpla 
bliain ó shin.” 

Straitéis thionsclaíoch 

“[...] tá dhá dhúshlán romhainn ina leith sin: ar thaobh amhái n 
chun iomaíocht chóir laistigh den Mhargadh Aonair a áirithiú, 
chun go bhfreastalófar go maith ar chustaiméirí agus ar 
thomhaltóirí; ag an am céanna chun an fód a sheasamh dár  
ngnólachtaí Eorpacha nuair a thagann siad in aghaidh 
iomaíocht éagórach lasmuigh den Eoraip.”
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“Is ionann an margadh soláthair phoiblí san Eoraip agus 14-
15% de OTI na hEorpa. EUR 2 trilliún atá ann. Is ionann é sin 
agus 2 móide 12 náid in euro. Is lear mór airgid é sin. Tugaimi d 
cuirí do dhaoine teacht agus gnó a dhéanamh agus ní thugtar 
aon chuirí dúinn mar fhreagairt. Agus san áit arb as mise, mura 
bhfaigheann tú cuireadh ar ais, stadann tú de chuirí a 
thabhairt do dhaoine.” 

Úinéireacht stáit choigríche agus fóirdheontais 

“Ar ndóigh, cuirfimid fáilte roimh infheisteoirí, ach ba cheart 
dóibh teacht anseo ar chúiseanna gnó. Ceann de na 
ceisteanna oscailte is ea, ar ndóigh, a chinntiú, má dhéanann 
cuideachta stáit ó thar lear gnó Eorpach a cheannach, nach 
mbeadh aon státchabhair eachtrach ag teacht isteach agus ag 
baint an bhoinn den chothroime iomaíochta anseo. Agus 
anseo, oibrímid le comhghleacaithe atá ag obair ar thrádáil 
agus ar an Margadh Aonair chun uirlis fheidhmiúil a bheith 
againn, ós rud é, ar an drochuair, nach bhfuil ceann acu againn 
go fóill, ach tá sé mar ardtosaíocht againn ceann a fháil.” 

Déréimse cúraimí a bhainistiú 
“[...] tá neamhspleáchas i bhforfheidhmiú an dlí doshannt a; 
toisc go bhfuil sé bunaithe ar fhianaise an cháis, ar na fíorais, 
ar an gcásdlí, seachas ar cén tír ina bhfuil tú, ná ar cén méid atá 
inti, ná ar rud ar bith eile.” 
“[...] faighimid comhairle neamhspleách ónár  
bpríomheacnamaí agus faighimid comhairle ón tSeirbhís Dlí.’ 

“Táim freagrach fós do mo chomhghleacaithe. Nuair a bhíonn 
cinneadh tábhachtach le déanamh againn, ar ndóigh, is é an 
Coláiste a dhéanann é. Go dtí seo, níl aon mhionphlé déanta 
againn sa Choláiste maidir le cinntí iomaíochta, ach is léir go 
leanaimid gach nós imeachta. Déanaimid na céimeanna 
éagsúla de chruinniú seachtainiúil na gCeann Comh-
Aireachta sula ndéanfar na cinntí, mar sin is fíor-chinntí 
coláisteacha iad, agus is cóir an rud é gurb ea.” 

“[...] Sílim gurb iontach an réimse cúraimí a bheidh orm. Ach is 
le mo chomhghleacaithe a bheidh na tograí reachtacha. Beidh 
siad le comhghleacaí s’agam na Margaí Aonair agus nGnóthaí  
Baile. Ní le mo pheann féin a dhéanfar iad a tharraingt suas. Is 
amhlaidh go n-oibreoidh mé leo siúd, ach maidir leis an 
togra/na tograí aonair, is faoi mo chomhghleacaithe a bheidh 
sé iad sin a scríobh.” 

 “Tá súil agam freisin go mbeidh sibh foighneach liom agus go 
dtiocfaidh mé ar ais chugaibh lena fhiafraí díbh, cad a 
cheapann sibh? Ar an ábhar, maidir le roinnt de na ceisteanna 
sin, nach mbeidh an freagra againn orthu roimh ré. Rachaimid 
i gcomhairle libhse, oiread is a rachaimid i gcomhairle le 
ENRanna, leis an tsochaí shibhialta agus le hearnáil na 
tionsclaíocha chomh maith.” 

“[...] leanfaidh mé den bhealach oscailte agus comhoibríoch 
oibre sin le [Parlaimint na hEorpa] ag gach céim den 
phróiseas.” 
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

VALDIS DOMBROVSKIS 
Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin ainmnithe 
Geilleagar a Fhóireann do Dhaoine 

Tháinig an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin ainmnithe, Valdis Dombrovskis, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 08 
Deireadh Fómhair 2019 chun ceisteanna a chuir FPEanna ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta 
(ECON) agus ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (EMPL) a fhreagairt. Le linn na héisteachta, thug 
sé roinnt gealltanas a leagtar béim orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais sin dá réimse cúraimí, mar 
a thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin Eorpaigh, a sheoladh 
chuige, lena n-áirítear: 

 Geilleagar a fhóireann do dhaoine; 
 Rialachas eacnamaíoch; agus 
 Seirbhísí airgeadais, cobhsaíocht airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a dtagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
na n-éisteachtaí de na Coimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an Leas-
Uachtarán Feidhmiúcháin freisin roimh an éisteacht agus thug sé freagraí i scríbhinnorthu.
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PE 629.837 

Geilleagar a fhóireann do dhaoine 

Cuspóirí 

“[...] is mian linn béim láidir a leagan ar fhás cuimsitheach agus 
inbhuanaithe. Is mian liom nasc láidir a bheith idir forbairt 
eacnamaíoch, ábhair imní shóisialta agus inbhuanaitheacht. Is 
fíor nach gá dúinn fás eacnamaíoch a bheith ann ar mhaithe 
le fás eacnamaíoch é féin, ach ar mhaithe le folláine na 
ndaoine.” 

Colún Eorpach na gCeart Sóisialta -  plean gníomhaíochta 

“Déanfaimid plean gníomhaíochta a chur i láthair maidir le 
Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme go 
héifeachtach ar fud an Aontais.” 

“Mar sin, ligigí dom roinnt moltaí nithiúla atá ar na bacáin a 
lua. [...] tionscnamh dlí maidir le pá íosta cothrom, agus 
rinneadh an méid sin sa chéad 100 lá den sainordú; ráthaíocht 
Eorpach do leanaí; ráthaíocht neartaithe don aos óg; Scéim 
Eorpach [Ath]árachais um Shochair Dífhostaíochta [...]; clár 
oibre nuashonraithe scileanna; dálaí saothair níos fearr 
d’oibrithe ardáin [...] agus straitéis nua Eorpach maidir le 
hinscne, lena n-áirítear bearta maidir le trédhearcacht 
cheangailteach pá.” 

Ról an idirphlé shóisialta 

“[...] tá sé beartaithe againn leanúint den idirphlé sóisialta a 
fhorbairt.” 

“Ar ndóigh, táimid réidh leasuithe reachtacha féideartha a 
phlé ann, ach [...] tá na comhpháirtithe sóisialta 
rannpháirteach cheana sa Seimeastar Eorpach [...].” 

“[...] rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe sóisialta sa 
Seimeastar Eorpach ar an leibhéal Eorpach agus ar an leibhéal 
náisiúnta, comhairliúcháin maidir le príomhthograí beartais 
[...] tacaíocht d’fhothú acmhainneachta, agus leanfaimid ar 
aghaidh ar na bealaí sin.” 

“[...] chuireamar i dtreis i gcónaí gur mian linn múnlaí  
cómhargála i mBallstáit éagsúla a urramú, go háirithe i gcás go 
n-oibríonn na múnlaí sin go han-mhaith, amhail sna tíortha 
Nordacha. [...] is é sin an prionsabal treorach atá againn agus 
is amhlaidh a bheidh as seo amach.” 

“Caithfimid éifeachtacht agus feidhmiú an idirphlé shóisialta 
trastionscail agus trasearnála a neartú freisin [...].” 

“[...] tá sé beartaithe againn oibriú i ndlúthchomhar leis an 
gCoiste Eorpach um idirphlé sóisialta le haghaidh tógála.” 

Córais slándála sóisialta 

“[...] is é is gá dúinn a chinntiú ná go ndéanfaidh [...] daoine, sa 
gheilleagar digiteach agus ardáin dhigiteacha freisin, [...]  
rannchuidiú leis na córais shóisialta agus go ndéanfar iad a 
chumhdach leis na córais shóisialta.” 

“[Maidir le] [...] hinaistritheacht pinsean i gcásanna trasteorann 
[...], is ceart é sin ba cheart a bheith ar fáil d’oibrithe 
soghluaiste. Mar sin, táimid réidh chun obair a dhéanamh 
chun an staid mar atá ar an láthair a fheabhsú. 

Frith-idirdhealú agus comhdheiseanna 

“[...] leanfaimid d’ioncam leordhóthanach agus tacaíocht  
ioncaim [...] a chur chun cinn dóibh siúd a bhfuil cúnamh de 
dhíth oraibh. [...] tá prionsabal an chomhionannais deiseanna 
ann agus leanfaidh an Coimisiún dá chur i bhfeidhm go dian.”  

“Maidir le hinscne, beidh straitéis thiomnaithe ann, i measc 
nithe eile, lena bhféachfar, mar shampla, ar rochtain na mban 
ar na margaí saothair agus ar an mbearna phá freisin.” 

“[...] tá tuilleadh tacaíochta a thabhairt do dhaoine faoi  
mhíchumas ar cheann de na nithe freisin a bheidh ar chlár 
oibre an Choimisiúin.” 

Cothroime chánach 

“[...] ní ann do chothroime shóisialta ann gan cothroime 
chánach.” 

“leanfaidh an comhrac i gcoinne na seachanta cánach de 
bheith mar thosaíocht agam [...]. Ní mór cáin a ghearradh go 
héifeachtach ar chuideachtaí ilnáisiúnta, ionas nach mbeidh 
ualach cánach éagórach ar ár saoránaigh.” 

Tacaíocht don chlaochlú glas agus digiteach 

“Is é an [...] cuspóir a bheidh agam ná beartais fhioscacha, 
eacnamaíocha agus airgeadais a úsáid chun tacú leis an 
gclaochlú glas agus digiteach.” 

“Ní féidir go n-éireoidh leis an gclaochlú digiteach agus 
airgeadais ach má mheastar é a bheith cothrom ó thaobh na 
sochaí de. [...] Mar sin, [...] is é an cuspóir atá agam ná a chinntiú 
go ndéanfar ár mbeartais shóisialta a fhorbairt chun bheith ag 
gabháil leis na claochluithe sin.” 

“Tá an [deighilt dhigiteach] sin ina cuid thábhachtach dár  
gclár oibre scileanna, ar an ábhar, chun go mbeidh na daoine  
ullmhaithe don aois dhigiteach, is léir go mbeidh scileanna 
digiteacha de dhíth orthu, agus is follasach go bhfuil  
ganntanas ann ina leith sin.” 

“[...] cuideoimid le tacaíocht a thabhairt, trí bhíthin Ciste nua 
um Aistriú cóir, do na daoine agus do na réigiúin is mó a 
ndéanfaidh an claochlú glas difear dóibh.” 

“[...] beidh muid ag obair i ndlúthchomhar le Parlaimint na 
hEorpa [...] chun a fháil amach cad iad na gnéithe breise a 
bheidh ag teastáil agus conas is féidir iad a chomhtháthú 
laistigh de chreat CAI – mar shampla an Ciste um Aistrithe 
Cóir.” 

Plean Infheistíochta d’Eoraip Inbhuanaithe 

“[...] beidh roinnt sraitheanna oibre ann. Mar sin, ar an gcéad 
dul síos, is sraith airgeadais a bheidh ann: tacaíocht ó bhuiséad 
an Aontais agus ó BEI chun infheistíocht agus tacaíocht  
chomhairleach a mhealladh chun sreabhadh tionscadal  
incháilithe a chruthú. Ós rud é nach amháin gur gá dúinn 
airgead a chur ag obair, ach go bhfuil tionscadail  
ardcháilíochta de dhíth orainn freisin lena ndéanfar an t-
aistriú inbhuanaithe a éascú go hiarbhír.”
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“[...] is é an aidhm atá ann ná trilliún euro in infheistíocht 
inbhuanaithe a chur ag obair trí airgead príobháideach a 
ghiaráil le clár InvestEU, trí BEI, ina bhfuil sé beartaithe againn, 
mar is eol daoibh, an sprioc sin maidir le maoiniú don aeráid a 
ardú ó 25% go 50%. Is airgead úr a bheidh i gceist leis sin, agus 
trí ranníocaíochtaí eile i mbuiséad AE.” 

“[...] nuair a luaigh mé spriocanna iasachtaithe BEI, is airgead 
úr é sin chun comparáid a dhéanamh leis an staid reatha, agus 
is ionann é agus na deicheanna billiún euro.” 

“Molfaimid do na Ballstáit freisin suas le 5% dá gcistí a 
leithdháileadh faoi bhainistíocht chomhroinnte do chlár 
InvestEU, rud a chuirfidh ar ár gcumas arís suimeanna 
suntasacha airgid úir a ghiaráil.” 

BEI mar bhanc don aeráid 

“[...] is é a chuid shuaitheanta de bhanc don aeráid a 
dhéanamh de BEI ná sciar a mhaoinithe atá tiomnaithe don 
aeráid a mhéadú ón 25% atá ann faoi láthair go dtí 50% [faoi  
2025]. Mar sin, is chéad chéim thábhachtach é sin, agus is cuid 
den straitéis sin é maoiniú d’fhuinneamh iontaise a chéimniú 
amach.” 

“Ó thaobh meastachán de, luaigh sibh EUR 50 billiún in 
aghaidh na bliana. Bhuel, le maoiniú breise ó BEI, de ghnáth is 
féidir dhá thrian ar a laghad a thagann ó chomhpháirtithe  
tionscadail a ghiaráil freisin, is é sin EUR 45 bhilliún ar a laghad 
in aghaidh na bliana. Mar sin, má táimid ag caint faoi  
thréimhse 10 mbliana, is ionann é sin cheana agus EUR 450 
[billiún].” 

Rialachas eacnamaíoch 

An Seimeastar Eorpach a Athdhíriú 

“Ní mór dúinn leanúint de chur leis an Seimeastar Eorpach. Is 
le ceisteanna sóisialta a bhaineann beagnach leath dár moltaí 
tírshonracha. Tá sé ar intinn agam an bhéim sin a choinneáil 
inár rialachas eacnamaíoch amach anseo. Ina theannta sin, 
déanfaimid Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe a chomhtháthú i gcuspóirí an tSeimeastair chun fás 
atá cuimsitheach agus inbhuanaithe a chur chun cinn.” 

“Ba cheart faireachán rialta a dhéanamh ar an dul chun cinn i 
dtreo spriocanna forbartha inbhuanaithe – spriocanna laistigh 
den Seimeastar. Déanfaimid gnéithe córasacha a chur ar 
aghaidh freisin i mbeartais atá ábhartha don aistriú glas, 
amhail infheistíocht ghlas, an geilleagar ciorclach, 
éifeachtúlacht acmhainní agus aistriú cóir ar fud na n-
earnálacha beartais go léir.” 

“[...] déanfaimid measúnú ar conas inbhuanaitheacht a 
chomhtháthú sa nós imeachta maidir le míchothromaíochtaí  
maicreacnamaíocha, ach tá spriocanna inbhuanaitheacht a 
ceangailteacha againn freisin, mar shampla spriocanna 
laghdaithe astaíochtaí i mbeartais eile amhail an t-aontas 
fuinnimh, agus ár ngealltanais chun Comhaontú Pháras a chur 
chun feidhme.” 

An Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis a shimpliú 

“[...] beimid ag obair ar bhonn na tuarascála ón mBord 
Fioscach Eorpach, ina leagtar amach roinnt smaointe maidir le 
rialacha an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis a 

shimpliú, ionas go mbeidh siad níos simplí agus go mbeidh sé 
níos simplí freisin míniú a thabhairt orthu don phobal i 
gcoitinne, cionn is gurb amhlaidh – mar is eol dúinn – go 
bhfuil na rialacha rochasta.” 

“[...] maidir le rialacha fioscacha AE, is féidir linn, go deimhin, 
dul i mbun na hoibre a dhéanann an Bord Fioscach Eorpach 
maidir le tagarmharc caiteachais ag a bhfuil ancaire fiachais 
agus, mar a thugaim air, ‘riail theoranta órga’, mar bhonn dár  
mbreithniúcháin. Ar ndóigh, beidh sé tábhachtach 
comhdhearcadh leathan a fhorbairt ionas go dtiocfaimid ar 
chomhaontú maidir leis an mbealach chun ár rialacha 
fioscacha a choigeartú agus a shimpliú.” 

“[Maidir le línte dearga i ndáil le solúbthacht sa Chomhshocr ú 
Cobhsaíochta agus Fáis], measaim, mar phrionsabal  
ginearálta san Eoraip, nár cheart dúinn an iomarca línte 
dearga a tharraingt agus, ina ionad sin, gur cheart dúinn a 
bheith ag obair agus mheon an chomhréitigh againn. Is é sin 
an chaoi a bhfuil an tAontas Eorpach ag obair.” 

An Sásra Eorpach um Chobhsú 

“[...] tá dhá thogra curtha ar aghaidh againn. Ar cheann acu tá 
an clár tacaíochta um athchóiriú, ar a mbonn a bhfuil  
Ionstraim Bhuiséadach um Chóineasú Agus um Iomaíochas á 
plé againn anois. [...] Agus bhain an togra eile leis an sásra um 
chobhsú: rinneamar togra nithiúil maidir leis an Sásra Eorpach 
um Chobhsú Infheistíochtaí a chur aghaidh [...]. Anois táimid 
ag breithniú ar a mhéid is féidir teacht ar shineirge leis an [...]  
togra maidir leis an Sásra Cobhsaíochta agus Scéim Eorpach 
um Árachas [Re] Dífhostaíochta.” 

Seirbhísí airgeadais, cobhsaíocht airgeadais agus 
Aontas na Margaí Caipitil 

An tAontas Baincéireachta a Chomhlánú 

“[...] beidh sé mar thosaíocht ar chlár oibre an Choimisiúin 
Eorpaigh bailchríoch a chur ar an Aontas Baincéireachta.” 

“Ó thaobh an Choimisiúin de [...] leanfaimid de bhreathnú ar 
conas teacht ar réiteach maidir leis an dúsháinn reatha, nó an 
dul chun cinn thar a bheith mall maidir le SEAT [Scéim Eorpach 
Árachais Taiscí], atá déanta go dtí seo i bParlaimint na hEorpa. 
[...] Beimid réidh chun é sin a éascú, más gá, trí ghnéithe nua a 
chur ar aghaidh chun pléití a éascú.” 

‘[...] ní mór dúinn teacht ar réiteach maidir leis an tsaincheist i 
dtaobh na leachtachta atá sa rún, mar sin beimid ag obair i 
gcomhar leis na Ballstáit agus leis an BCE freisin ina leith sin. 

“Maidir le sóchmhainn shábháilte, mar is eol daoibh, tá togra 
reachtach maidir le hurrúis de bhun bannaí ceannasacha 
curtha ar aghaidh ag an gCoimisiún. Ar an drochuair, níor 
cuireadh mórán dlúis leis an obair sin sa Chomhairle, mar sin 
beidh orainn a fheiceáil conas is féidir beocht a chur sa phlé 
sin an athuair.” 

Teicneolaíochtaí airgeadais agus criptea-shócmhainní 

“Déanfaidh mé straitéis nua a chur chun cinn le go ndéanfaidh 
an Eoraip leas is fearr is féidir a bhaint as an teicneolaíocht 
airgeadais agus go rachaidh sí san iomaíocht ar bhonn 
domhanda.” 
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“[...] ní mór dúinn aghaidh a thabhairt ar rioscaí amhail  
iomaíocht éagórach agus ar bhagairtí ar chobhsaíocht  
airgeadais. Mar shampla, tá cur chuige coiteann de dhíth ar an 
Eoraip maidir le criptea-shócmhainní, amhail Libra. Tá sé i 
gceist agam reachtaíocht nua a mholadh ina leith sin.” 

“[...] beidh orainn an Libra a rialáil chun maoirseacht a 
dhéanamh air ar leibhéal an Aontais, ó thaobh cobhsaíocht a 
airgeadais de agus ó thaobh infheisteoirí a chosaint [...].” 

Rochtain ar mhaoiniú do FBManna 

“Molfaidh an Coimisiún nua ciste nua chun cabhrú le FBManna 
tairiscint a dhéanamh don phobal. In éineacht le mo 
chomhghleacaithe, molfaidh mé straitéis chun cabhrú le 
FBManna dul i ngleic le dúshláin a bhaineann leis an aistriú 
glas, leis an digitiú agus le patrúin trádála atá ag athrú.” 

“Mar sin, tionscnamh nithiúil nua, atá sé beartaithe againn a 
chur ar aghaidh [...] is ea ciste tiomnaithe príobháideach poiblí 
chun tacú le céad tairiscintí poiblí FBManna [...] agus, ar 
ndóigh, ní mór dúinn fós breathnú ar na coinníollacha agus ar 
an gcostas a bhaineann le rochtain ag FMBanna ar na margaí  
caipitil rialta.” 

Straitéis nua do mhaoiniú glas 

“[...] leanfaimid de bheith uaillmhianach i réimse an airgeadais 
inbhuanaithe agus féachaimid air mar chuid – mar ghné rialála 
– dár n-aistriú glas.” 

“Beidh tacsanomaíocht mar bhonn do roinnt mhaith 
gníomhaíochtaí eile, lena n-áirítear caighdeáin bannaí glasa, 
éicilipéid agus roinnt mhaith gnéithe eile a leathadh amach. 
[...] beimid ag leathnú na tacsanomaíochta i roinnt mhaith 
réimsí eile freisin.’ 
“[Maidir le] caighdeán bannaí glas AE a chruthú, ar caighdeán 
é ba cheart a bheith ar fáil d’aon chineál eisitheora Eorpaigh 
agus idirnáisiúnta [,] tacóidh mé leis an obair sin agus 
déanfaidh mé é a thabhairt ar aghaidh faoin gcéad Choimisiún 
eile.” 

“Maidir le trédhearcacht, beidh ar eisitheoirí sonraí a sholáthar 
faoi na húsáidí uile atá sé beartaithe a bhaint amach as fáltais 
agus as straitéis agus próisis bannaí glasa na n-eisitheoirí.” 

“Déanfaimid seiceáil oiriúnachta a fhoilsiú go luath ar 
thuairisciú corparáideach, lena n-áirítear athbhreithniú ar an 
Treoir maidir leis an Tuairisciú Neamhairgeadais, agus [...] tá sé 
beartaithe againn raon feidhme na Treorach a leathnú chuig 
institiúidí airgeadais eile agus na nochtuithe ó institiúidí 
airgeadais a chuíchóiriú freisin.” 

“Táimid ag obair anois freisin ar bhearta atá spriocdhírithe ar 
ghníomhaithe agus ar fhigiúirí airgeadais atá níos 
inbhuanaithe agus níos príomhshrutha, ionas gur féidir linn 
breithniú a dhéanamh athuair ar rioscaí ESG [Comhshaoi l , 
Sóisialta agus Rialachais] i ndualgais bainisteoirí sócmhainní  
agus infheisteoirí institiúideacha [...].” 

Sciúradh airgid a chomhrac 

“[...] bhí cur i bhfeidhm rialacha an Aontais maidir le 
frithsciúradh airgid míchothrom ar fud an Aontais. Agus, mar  
sin, ní mór dúinn athsmaoineamh a dhéanamh ar an gcaoi a 
bhfuil ár gcreat ag feidhmiú. Agus, sa chomhthéacs sin, dar  
linn gur fiú go mór cúraimí áirithe i gcoinne sciúradh airgid 
agus maidir lena gcomhordú a thabhairt do chomhlacht de 
chuid an Aontais.” 

“Feicimid go bhfuil deis ann le haghaidh tuilleadh 
comhordaithe a dhéanamh ar leibhéal AE: malartú faisnéise, 
agus úsáid á baint as dea-chleachtais ach, i gcás cur chuige 
neamh-chomhoibríoch, ní mór do na húdaráis [AE] a bheith in 
ann gníomhú go díreach.” 

An Rialachán maidir le stuamacht baincéireachta 

“[...] agus tabhairt i gcrích Basel III á chur chun feidhme againn, 
beidh orainn sonraíochtaí Eorpacha a chur san áireamh. [...]  
leanfaimid de thacaíocht a thabhairt d’fhachtóir tacaíochta 
FBM.” 

“Mar a dúirt Coiste Basel, níor cheart go dtiocfadh méadú 
suntasach ar na ceanglais chaipitil mar thoradh ar 
Chomhaontú Basel a thabhairt i gcrích.” 
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

JOSEP BORRELL FONTELLES 
Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí 
Eachtracha agus don Bheartas 
Slándála/Leas-Uachtarán-ainmnithe an 
Choimisiúin Eorpaigh 

 

Tháinig Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála / Leas-Uachtarán-ainmnithe an 
Choimisiúin Eorpaigh, Josep Borrell, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 7 Deireadh Fómhair 2019 chun ceisteanna ó 
Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa a fhreagairt. Le linn na héisteachta, thug sé roinnt gealltanas a leagtar béim orthu sa 
doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais sin dá réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula 
von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin Eorpaigh, a sheoladh chuige. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
na n-éisteachtaí de na Coimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir 
ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sé freagraí i scríbhinn orthu.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-josep-borrell-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ga/committees/video?event=20191007-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63704/20191008RES63704.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/hearings2019/eisteachtai-na-gcoimisineiri-2019/20190910STO60709/josep-borrell-an-spainn
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/hearings2019/eisteachtai-na-gcoimisineiri-2019/20190910STO60709/josep-borrell-an-spainn
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62426/20190927RES62426.pdf
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PE 629.837 

Eoraip níos straitéisí, níos teanntásaí agus níos 
aontaithe sa Domhan 
‘Ba cheart dúinn ár gceannasachtaí náisiúnta a chur le chéile 
chun cumhacht na mBallstát aonair a mhéadú [...]. [...] ní mór 
dúinn beartas eachtrach atá comhtháite i ndáiríre ina 
gcuirtear le chéile cumhacht na mBallstát, ag gníomhú le 
chéile sa Chomhairle, leis na beartais ar fad a bhainistíonn an 
Coimisiún agus dlisteanacht dhaonlathach an Tí seo.’ 

‘Má dhéantar deimhniúchán orm, beidh sé mar chroílár 
m’oibre mar Leas-Uachtarán agus Ardionadaí an bhearna idir 
beartas eachtrach na mBallstát agus gníomh seachtrach an 
Choimisiúin a dhruidim.’ 

‘[...] ionas go mbeidh tábhacht gheopholaitiúil againn, ní mór 
dúinn i bhfad níos mó aontachta ná mar atá againn. Oibreoidh 
mé leis na Ballstáit, na cinn mhóra agus na cinn bheaga, chun 
an aontacht seo a bhaint amach’. 

‘[...] caithfidh córas AE a bheith níos oiriúnaí don fheidhm, 
chun dúbláil agus gnáthamh maorlathach a sheachaint, ag 
táirgeadh anailís straitéiseach níos láidre agus níos doimhne. 
Ceapaim nach ndéanaimid é sin a dhóthain. Caithimid mothú 
na tionscnaíochta agus na gníomhaíochta a fháil ar ais. Is féidir 
libh iarraidh orm, is féidir libh fanacht, is féidir libh a bheith ag 
súil le rud éigin a fháil uaim, agus sin é go díreach - mothú na 
tionscnaíochta agus na gníomhaíochta a fháil ar ais.’ 

Cinntí a dhéanamh ar bhealach níos tapúla agus níos 
éifeachtúla 

‘Ba cheart dúinn cuimhneamh gur comhlacht cinnteoireachta 
é an Chomhairle Gnóthaí Eachtracha a bhfuil air díospóireacht  
bheartais a thosú, go deimhin, ach bheadh sé i bhfad níos fearr 
teacht ar thorthaí nithiúla agus gníomhaíochtaí  
comhpháirteacha. Is comhalta den Chomhairle Eorpach mé. Is 
é mo dhualgas dul go dtí an Chomhairle Eorpach agus na 
saincheisteanna is tábhachtaí a bhaineann le beartas 
eachtrach a chur ann. Is pribhléid den scoth é a bheith in ann 
é sin a dhéanamh agus táim toilteanach é a dhéanamh.’ 

‘[...] is é ról an Ardionadaí gníomhú ní hamháin mar  
idirghabhálaí, [...] ach dearcadh réamhghníomhach a bheith 
ag an duine sin freisin chun na difríochtaí a bhíonn ann 
eadrainn, ar ndóigh, a réiteach. [...] Mar sin, rachaidh mé níos 
faide ná an leibhéal coiteann is ísle. [...]’ 

‘Tógfaidh mé an seans nach nglacfaidh an Chomhairle le mo 
thograí. Tógfaidh mé an seans go mbeinnse mar mhionlach os 
comhair mo chomhghleacaithe. Déanfaidh mé iarracht, mar  
shampla, go n-úsáidfimid forálacha an Chonartha féin i 
gcásanna áirithe ionas nach mbeidh orainn a bheith d’aon 
tuairim amháin i gcónaí. Maidir le smachtbhannaí, cearta an 
duine agus misin CBSC, b’fhéidir nach mbeidh aontoilíocht de 
dhíth uainn toisc go gceadaíonn an Conradh [...] é sin dúinn. 
[...]’ 

‘[...] Tosaímis trí thromlach cáilithe a úsáid ar smachtbhannaí, i 
gcás na Rúise, chun gá na haontoilíochta a sheachaint, ar 
chearta an duine, agus ar mhisin síochána. Ansin, más féidir 
linn an cultúr comónta straitéiseach a chruthú, is féidir linn 
teacht ar chomhaontú maidir le saincheisteanna den chineál 

seo a bhaineann le ceannasacht. [...] Mar sin, caithimid dul 
céim ar chéim, ach is é an sprioc dheireanach cinntí a 
dhéanamh trí thromlach cáilithe nuair a thiocfaidh an t-am.’ 

Ag áirithiú go gcruthaímid nasc níos fearr idir gnéithe 
inmheánacha agus seachtracha dár mbeartais 

‘[...] ní mór dúinn comhtháthú idir beartais inmheánacha agus 
sheachtracha agus tá na hionstraimí againn chun polaitíocht 
na cumhachta a imirt. Is é ár ndúshlán iad a chur le chéile ar 
sheirbhís straitéise amháin.’ 

‘Creidim gur ceann de na mórfhadhbanna atá ag an mbeartas 
eachtrach Eorpach ná go bhfuil sé scartha i sadhlanna, rud a 
thagann óna struchtúr institiúideach féin: Tá roinnt 
feidhmeanna ag an gCoimisiún, roinnt feidhmeanna eile ag an 
gComhairle... É sin ráite, sa domhain ina mairimid [...] ní mór 
dúinn ár gcumais ar fad a thabhairt le chéile’. 

‘In Airteagal 18 den Chonradh tugtar dom go sainráite an tasc  
chun gníomh seachtrach an Choimisiúin a chomhordú. Is rud 
amháin iad na beartais sheachtracha (atá go hiomlán 
seachtrach) agus is rud eile iad na beartais inmheánacha a 
bhfuil gné sheachtrach ag gabháil leo. Agus maidir leo sin, 
caithfidh mé comhoibriú leis an Uachtarán, gan amhras.’ 

Maidir le SEGS 

‘[...] Is ceann de na bunchlocha ó thaobh beartais Eorpacha de 
é an comhionannas inscne. [...] Ní chiallaíonn comhionannas 
inscne i mbeartas eachtrach comhionannas idir fir agus mná i 
bpostanna ar ardleibhéal amháin. Ní mór dúinn é sin a bhaint  
amach. [...] Le bheith macánta, ceapaim go mbeidh sé 
dodhéanta 50% a bhaint amach [faoi 2024]. [...] Is sprioc 
mhaith é thart ar 40% a bhaint amach, ceann ar cheart dúinn 
troid ar a shon. Cuimhnígí go gcuireann an cór 
taidhleoireachta náisiúnta aon trian de phostanna sa tSeirbhís 
Gníomhaíochta Seachtraí ar fáil, agus ní mór dóibh na 
riachtanais maidir le líon na mban a chomhlíonadh freisin, mar 
sin inniu tá coimhlint ar leith ann le haghaidh mná ardcháilithe 
sa chór taidhleoireachta, acmhainn atá gann. 

‘Ní mór dúinn inscne a thabhairt isteach mar luach i 
ngníomhaíochtaí taidhleoireachta agus míleata.’ 

‘De réir mar a thuigim — agus nílim ag cáineadh aon duine — 
tá córas institiúideach na Seirbhíse Gníomhaíochta Seachtraí  
agus an Choimisiúin éadtrom ó thaobh beartais de agus trom 
ó thaobh próisis de. Ceapaim nach mór dúinn forbairt a 
dhéanamh ar fhoráil breisluacha nithiúil do pé Ballstáit a 
bhfuil sé de dhíth agus ag teastáil uathu.’ 

Maidir le caidreamh leis na Ballstáit 

‘D’fhéadfadh Airí Eachtracha cabhrú go mór leis an 
Ardionadaí. Ní féidir liom a bheith i ngach áit ach tá 28 – 
b’fhéidir 27 go luath – Airí Gnóthaí Eachtracha atá in ann 
cabhrú, ar féidir a chur de chúram orthu iarraidh agus oibriú 
agus labhairt agus taisteal mar Chefs de File maidir le 
saincheisteanna áirithe a bhfuil cur amach níos fearr ag a 
dtíortha orthu ná mar atá ag tíortha eile. D’fhéadfadh an 
nuálaíocht seo cur le húinéireacht na mBallstát ar an mBeartas 
Eachtrach Eorpach.’ 
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Maidir le comhar le Parlaimint na hEorpa 
‘Tá ról fíorthábhachtach ag an bParlaimint [...] Múnlaíonn sibh 
beartais. Múnlaíonn sibh beartas eachtrach an Aontais, dá 
mhéad a thugtar cluas daoibh, is amhlaidh is fearr a thuigtear 
sibh. [...] Ní mór dom gealltanas a thabhairt go leanfaidh mé ar 
aghaidh leis an dinimic dhearfach tar éis an dearbhú maidir le 
cuntasacht pholaitiúil in 2010, agus ciallaíonn sin dul i mbun 
comhairliúcháin leis an bParlaimint, sa seisiún iomlánach, sa 
choiste agus sa choiste speisialta, chun míniú daoibh na 
gnéithe is íogaire den bheartas eachtrach, slándála agus 
cosanta.’ 

‘Geallaim freisin gach leibhéal caibidlíochta ar 
chomhaontuithe idirnáisiúnta a mhíniú do na comhaltaí, mar  
is ceanglas de Chonradh an Aontais é seo, an comhchruinniú 
comhairliúcháin maidir le buiséad CBES a chur chun feidhme 
a thionól ar a laghad cúig huaire in aghaidh na bliana, leanúint 
ar aghaidh leis an gcaibidlíocht, a bhí stoptha, ar mhalartú 
faisnéise maidir le comhaontuithe idirnáisiúnta, i gcomhréir le 
hAirteagal 40 den Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr ó 2016.’ 

‘Beidh mé sásta oibriú i ndlúthchomhar le Parlaimint na 
hEorpa, mar táim cinnte faoi acmhainneacht an daonlathai s 
pharlaimintigh, mar tá a fhios agam go bhfuil ról lárnach ag 
bhur rúin, idirghabháil, misin breathnóireachta toghchán i 
mbeartas eachtrach Eorpach inchreidte a shainmhíniú.’ 

Slándáil agus cosaint 
‘Tá ár neart inár gcumas chun nasc a dhéanamh idir 
taidhleoreacht, idirghabháil, bainistiú géarchéime agus na 
gnéithe inmheánacha agus eachtracha a bhaineann le 
slándáil [...].’ 

Is cuid dár slándáil í an chosaint agus uaireanta tosaíonn 
bagairtí i bhfad ónár dteorainneacha. Tá ionstraimí curtha i 
bhfeidhm againn le déanaí chun cumais chosanta níos 
inúsáidte a fhorbairt. Ní mór dúinn níos mó a dhéanamh.’ 

‘[...] tá cultúr straitéiseach comónta in easnamh againn. Tá dul 
chun cinn déanta againn sa treo seo, ar an leibhéal polaitiúil 
leis an Buanchomhar Struchtúrtha (PECSO), ar an leibhéal 
tionsclaíoch leis an gCiste Eorpach Cosanta agus ar an leibhéal 
oibríochtúil leis na misin. Tá dul chun cinn déanta againn sna 
trí réimse sin. Ní leor é seo.’ 

‘[...] Is bunchloch dár gcomhghuaillíocht chomhchoiteann 
agus dár gcosaint chomhchoiteann é ECAT agus leanfaidh sé 
ar aghaidh mar sin. Trí chosaint Eorpach a fhorbairt, 
treiseoimid an Chomhghuaillíocht Atlantach, agus trí níos mó 
údaráis a bheith againn in ECAT cuideoimid le caidreamh 
trasatlantach níos cothroime.’ 

‘[...] Ní mór Airteagal [42.7 de Chonradh Liospóin] a dhéanamh 
oibríochtúil [...] Ba cheart an t-airteagal seo, chomh maith leis 
an airteagal eile — 212 measaim — a bhaineann le freagra 
comónta ar ionsaithe sceimhlitheoireachta nó tubaistí 
nádúrtha [...] a bheith mar phrótacal. Ní mór a shonrú conas ar 
cheart iad a chur i bhfeidhm agus, gan amhras, mar a dúirt mé 

cheana, ‘múnlaíonn’ sibhse [Parlaimint na hEorpa] beartas 
eachtrach [...] Ba cheart go mbeadh treoirlínte soiléire againn.’ 

‘Imscarann na Ballstáit 35,000 bean agus fear ar fud an 
domhain ar mhisin idirnáisiúnta de chineálacha difriúla. Is rud 
iontach é sin, ach ní mór dúinn níos mó a dhéanamh.’ 

‘Is ionann ár gcaiteachas míleata agus thart ar leath OTI na 
Beilge. Níos mó ná an tSín. I bhfad níos mó ná an Rúis. Sa dara 
háit i ndiaidh na Stát Aontaithe amháin.  [...] tá ár gcumas i 
bhfad níos lú áfach mar gheall ar bhloghadh agus dúbailt. Ní 
mór dúinn caitheamh le chéile.’ 

‘Ní mór dúinn a bheith níos oibríochtúla ar an talamh. Ní mór 
dúinn fórsaí a imscaradh, ag tosú lenár gcomharsanacht féin.’ 

‘[...] tá plean forbraíochta um chumas aontaithe againn, a 
shainaithníonn 11 chuspóirí cosanta. Áirítear leo sin [...]  
oibríochtaí cibearfhreagartha, athbhreoslú san aer, agus 
cosaint diúracán balaistíoch. [...] ‘... ní mór dúinn na cumais seo 
le haghaidh ár rannpháirtíochta oibríochtúla, agus ní mór 
dúinn a gcomhoiriúnacht agus a gcomhlántacht le tosaíochtaí 
ECAT a thabhairt san áireamh.’ 

‘Cosnaíonn an easpa comhair idir na Ballstáit maidir le slándáil 
agus cosaint thart ar EUR 30 000 milliún in aghaidh na bliana. 
Ní mór dúinn PESCO agus an Ciste Eorpach Cosanta a 
fhorbairt.’ 

‘Ina theannta sin ní mór dúinn aird a thabhairt ar bhainistíocht  
shibhialta, rud atá chomh tábhachtach céanna i mo 
thuairimse le misin mhíleata, agus chun é sin a dhéanamh ní 
mór dúinn cumas de shaghas eile: póilíní, breithiúna, 
ionchúisitheoirí poiblí agus saineolaithe eile.’ 

‘[...] is iad [...] na buíonta catha [...] fós an phríomhuirlis le 
haghaidh mearfhreagairt mhíleata, agus is iad na fórsaí  
míleata amháin atá mar chúltaca san Aontas Eorpach le 
haghaidh imscaradh gearrfhógra. Ceapaim go bhfuil orainn 
méadú a chur ar chistí coiteanna, rud atá á phlé fós i 
gcomhthéacs na Saoráide Síochána Eorpaí [...] chun 
spreagadh a chur ar fáil le haghaidh imscartha as seo amach 
[...].’ 

Neamhleathadh agus smacht ar onnmhairiú arm 

‘[...] táimid ag dul isteach i ré éagobhsaíochta núicléiche toisc 
go bhfuil na comhaontuithe ar fad, a raibh líontán sábhál a 
cruthaithe acu in aghaidh leatha agus úsáid fhéideartha na n-
arm seo, tar éis dul in éag ceann i ndiaidh a chéile. Sa chaoi  
seo, ní mór dúinne in AE leanúint ar aghaidh ag glacadh ár 
bpáirte chun cur leis an gConradh maidir le Neamhleathadh 
Arm Núicléach. Tacaímid leis trína thrí cholún: 
neamhleathadh, dí-armáil, agus úsáid shíochánta fuinnimh 
núicléach.’ 

‘Maidir le honnmhairiú arm, creidim ní hamháin gur gá dúinn 
[Seasamh Comónta] 2008 a choimeád, ach gur gá dúinn 
nuashonrú mór a dhéanamh air. Mar is fada uainn 2008 anois. 
Agus ní mór caighdeán comónta thíortha na hEorpa um rialú 
ar onnmhairí arm a athbhreithniú.’ 
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Ní mór dúinn comhaontú 2008 a chaibidliú an athuair chun 
malartú faisnéise a dhéanamh i dtús báire. Ba cheart dúinn a 
bheith ar an eolas faoi cad atá á dhéanamh ag gach tír, cad iad 
na honnmhairí a dhéanann gach tír, cá dtéann siad, conas, 
agus measúnú leantach a dhéanamh ar úsáid na n-arm sin, 
mar a dhéanann tíortha áirithe.’ 

Bagairtí 

‘Tá bagairtí hibrideacha againn, lena n-áirítear feachtais 
bhréagaisnéise agus cibearionsaithe a chuireann ár 
ndaonlathas i mbaol. Tugaim faoi deara tromchúis na 
mbagairtí seo agus leanfaidh mé ar aghaidh as seo amach.’ 

‘Gan dabht ar bith, is mór-bhagairt as cuimse í an 
sceimhlitheoireacht. [...] Cad is féidir le AE [...] a dhéanamh 
chun dul i ngleic leis? Tá réimse leathan ionstraimí lena n-
áirítear taidhleoireacht, caidreamh leis na tíortha as a dtáinig 
an mhór-bhagairt sin san am atá thart, ach nach mbeimid in 
ann a réiteach inár n-aonar...’  

‘[...] tá próiseas bréagaisnéise ann atá ag cur isteach go mór ar 
shláinte dhaonlathach ár dtíortha.  Agus beidh bréagaisnéis 
[...] ar cheann de na fadhbanna is mó a bheidh os ár gcomhair  
leis an intleacht shaorga. [...] Tá trí shraith againn, ceann 
amháin a bhaineann le hOirthear na hEorpa. Tá an chill 
mhearfhreagartha againn i gcoinne bréagaisnéise. Tá cumas 
idirghabhála laghdaithe againn. Ba cheart go mbeadh i bhfad 
níos mó againn, mar tá an fhadhb chun éirí níos measa...’ 

Cearta an Duine 

‘[...] Is réalta eolais é an tAontas Eorpach i gcosaint chearta an 
duine, níos mó ná aon eagraíocht eile ar domhan. Agus ní mór 
dóibh a bheith mar pháirt lárnach inár mbeartais. Níor cheart 
go mbeadh cur chun cinn chearta an duine mar shaincheist a 
bhaineann le beartas eachtrach amháin, ar féidir í a fhágáil ar 
leataobh, ba cheart dó a bheith sa lár.’ 

‘[...] ní mór do na tíortha a bhaineann tairbhe as tosaíochtaí  
tráchtála na coinbhinsiúin ar chearta an duine agus ar chearta 
saothair a chomhlíonadh.’ 

‘[...] Geallaim daoibh: domsa, ní hionann cearta an duine agus 
an dlaoi mhullaigh ar chomhaontú trádála. Is dlúthchuid dó 
iad, ní hamháin agus an comhaontú á dhréachtú ach freisin 
maidir le faireachán a dhéanamh ar a chur i bhfeidhm.’ [...]  
Áiritheoidh mé go mbeidh clásal chearta an duine i ngach 
comhaontú trádála déthaobhach [...]'. ‘Tá plean 

gníomhaíochta [maidir le cearta an duine] againn don 
tréimhse 2020 go 2024. [...] Anois, ní mór dúinn fáil amach 
conas is féidir na pleananna sin a chur i bhfeidhm go nithiúil. 
Agus iarraim ar an bParlaimint obair liom lena áirithiú go 
dtarlóidh sin agus go leanfaidh AE ar aghaidh mar shampla do 
chosaint chearta an duine ar domhan.’ 

Tosaíochtaí agus dúshláin 
Comharsanacht agus méadú 

‘Lig dom béim a leagan ón tús ar mo chuspóir chun páirt a 
ghlacadh sna próisis athchóirithe agus lánpháirtithe sna 
Balcáin Thiar, chun tacú le daonlathas agus iomláine 
chríochach na hÚcráine, aghaidh a thabhairt ar na dúshláin i 
gComharsanacht an Deiscirt [...], straitéis chuimsitheach nua a 
fhorbairt maidir leis an Afraic, straitéis pholaitiúil 
chuimsitheach san agus leis an Áise, ag treisiú ár gcomhar le 
Meiriceá Laidineach, agus caidreamh trasatlantach a 
‘athshocrú’. 

‘Creidim go láidir gur príomhthosaíochtaí dár mbeartas 
eachtrach iad na Balcáin agus teorainn Oirthear na hEorpa. Ní 
féidir linn a rá go bhfuilimid geopholaitiúil mura bhfuilimid in 
ann na fadbhanna inár ngarchomharsanacht a réiteach. [...]  
B’fhéidir nach bhfuilimid ar an eolas faoin mbagairt ollmhór a 
bheadh ann dá mbeadh an Afraic Thuaidh díchobhsaithe. 

'[...] is é an chéad rud ar cheart dúinn a dhéanamh sna Balcáin 
ná na teorainneacha a oscailt [...]'. 

‘Tá rud amháin soiléir: Ní mór don Chosaiv agus don Seirbia 
teacht ar chomhaontú. [...] Déanfaidh mé mo dhícheall chun 
an tosaíocht seo a bhaint amach. Go deimhin, beidh mé ag 
dul go Pristina ar mo chéad chuairt.’ 

An imirce agus an t-athrú aeráide 

‘Deir saoránaigh na hEorpa gurb iad an t-athrú aeráide agus 
an imirce an dá dhúshlán is mó atá rompu. Is dúshláin 
gheopholaitiúil iad an dá cheann mar ní féidir linn iad a 
réiteach inár n-aonar. [...] Is é an t-athrú aeráide [...] an mhór-
chúis le héagobhsaíocht agus brú imirce a mbeidh orainn 
aghaidh a thabhairt uirthi sa bhaile agus thar lear. Is í sin an 
chúis cur saincheisteanna geopholaitiúla iad.’ 

Bíonn impleachtaí geopholaitiúla tromchúiseacha de bharr  
imirce agus tearmainn [...] Ní mór d’imirce a bheith go hiomlán 
páirteach sa bheartas eachtrach.’
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

MAROŠ ŠEFČOVIČ 
Leas-Uachtarán-ainmnithe um Chaidreamh 
Idirinstitiúideach agus 
Fadbhreathnaitheacht 

Tháinig an Leas-Uachtarán-ainmnithe, Maroš Šefčovič, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 30 Meán Fómhair 2019 
chun ceisteanna a chuir FPEnna ó na Coistí um Ghnóthaí Dlíthiúla, um Ghnóthaí Bunreachtúla, um Thionsclaíocht, um 
Thaighde agus um Fhuinneamh, agus um Achainíocha a fhreagairt. Le linn na héisteachta, thug sé roinnt gealltanas a 
leagtar béim orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais sin dá réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir 
mhisin a rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin Eorpaigh, a sheoladh chuige, lena n-áirítear: 

 Caidreamh Idirinstitiúideach agus rialú níos fearr; agus 
 Fadbhreathnaitheacht a chur ag an gcroílár i gceapadh beartas níos fearr. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomhanna 
gréasáin na n-éisteachtaí de na Coimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an 
Leas-Uachtarán-ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sé freagraí i scríbhinn orthu. 
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Caidreamh idirinstitiúideach 
Ag neartú na comhpháirtíochta speisialta le Parlaimint 
na hEorpa 

 “Beidh sé mar thosaíocht agam ár gcomhar a thabhairt céim 
chun tosaigh go comhpháirtíocht speisialta bunaithe ar 
mhuinín eadrainn, chomh maith le i measc ár saoránaigh. Go 
háirithe, molfaidh mé go rachadh ár gcomhpháirtíocht níos 
faide ná an réimse reachtaíochta. Ba cheart go mbeadh 
feidhm aige ar fud an timthrialla pholaitiúil ar fad.” 

Comhar a chur chun cinn ag céim shocraithe an chláir 
oibre 

 “[...] Réamhfheicim dlúthchomhar idir ár n-institiúidí ag céim 
shocraithe an chláir oibre. Mar is eol daoibh, ba cheart dom 
tacú leis an Uachtarán toghaí trí fhorbairt a dhéanamh ar Chlár  
Oibre an Choimisiúin. Beidh sé mar phríomhthosaíocht [...]. Ón 
gcéad lá, mar sin, oibreoidh mé le mo chomhghleacaithe sa 
Choimisiún agus déanfaidh mé teagmháil freisin libh, le 
grúpaí polaitiúla, agus le Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí  
sa Pharlaimint. Ar an mbonn sin, ní mór dúinn glacadh le 
Dearbhú Comhpháirteach maidir le tosaíochtaí reachtacha 
idir ár dtrí institiúid.” 

Gealltanas chun gníomhú ar rúin maidir le tionscnaimh 
reachtacha ó Airteagal 225 CFAE na Parlaiminte 

“[...] Ceart tionscnaimh do Pharlaimint na hEorpa a chuirfeadh 
tús le ré nua institiúideach. De réir mar a d’fhógair an 
tUachtarán toghaí, nuair a iarrann an Pharlaimint togra 
reachtach, ag gníomhú trí thromlach dá comhaltaí, freagróidh 
an Coimisiún le gníomh reachtach, agus lánurraim á tabhairt 
do chomhréireacht, coimhdeacht agus prionsabail um 
reachtóireacht níos fearr.” 

“Chun é sin a bhaint amach gan a thuilleadh moille, molfaidh 
mé go nglacfadh ár n-institiúidí páirt sna céimeanna is luaithe 
a bhaineann le rúin pharlaiminteacha a chruthú agus go n-
oibreoidh siad le chéile ag gach céim chun iad a dhearadh. Is 
mian liom sásra luathrabhaidh a chur i bhfeidhm chun plé 
leanúnach a áirithiú idir an Coimisiún agus an Pharlaimint.” 

“Agus rún parlaiminteach glactha, áiritheoidh mé go 
dtionólfaidh Coláiste na gCoimisinéirí plé polaitiúil ar an ábhar  
[...].” 

Gealltanas chun caibidlíochtaí idirinstitiúideacha a atosú 
maidir le ceart fiosrúcháin na Parlaiminte 

“[...] Molfaidh mé go n-atosófar plé ar chomhai d 
institiúideacha atá ar feitheamh, go háirithe maidir leis an 
gCeart Fiosrúcháin. Tuigim go hiomlán iarrachtaí an 
Uachtaráin chun athbhreithniú a dhéanamh ar an Rialachán. 
Toisc go bhfuil stad tagtha leis an bplé mar gheall ar imní 
institiúideach agus dhlíthiúil, táim réidh chun páirt a ghlacadh 
i bplé tríthaobhach.” 

Ag moladh don Chomhairle chun páirt a ghlacadh i 
gCreat-Chomhaontú 2010 

“[...] is ea an rud a dhéanfainn ná dul i dteagmháil leis an 
gComhairle arís. Seo Creat-Chomhaontú, féachaimis ar chun 
fáil amach [...] na rudaí ar cheart dóibh a bheith nuashonraithe , 
agus conas is féidir linn comhar níos dlúithe a bhaint amach 
eadrainn agus an Chomhairle, ar bhonn an Chomhaontaithe  
seo freisin.” 

Ról na Parlaiminte sa Chomhdháil ar Thodhchaí na 
hEorpa 

“[...] maidir leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, is léir 
gur gá dúinn obair le chéile uirthi. Bhí an tUachtarán toghaí  
an-soiléir nuair a dúirt sí go bhfuil sí go hiomlán réidh chun 
dlúthchomhar a dhéanamh le Parlaimint na hEorpa, agus go 
bhfuil sí réidh chun glacadh go dtreoróidh Parlaimint na 
hEorpa agus Feisirí de Pharlaimint na hEorpa an chomhdhái l  
seo.” 

Trédhearcacht 
Caibidlíocht idirnáisiúnta 

“Maidir le caibidlíochtaí idirnáisiúnta, oibreoidh mé leis na 
Coimisineirí iomchuí lena áirithiú go gcuirfear Parlaimint na 
hEorpa ar an eolas go rialta, go háirithe roimh eachtraí móra 
ag céimeanna tábhachtacha i gcaibidlíochtaí idirnáisiúnta.” 

Trédhearcacht a mhéadú sa Chomhairle 

 “Tá sé tábhachtach go mbeadh leibhéal ard trédhearcachta 
ann [...]. An rud is mian liom a dhéanamh ná iarraidh ar an 
gComhairle an tsaincheist seo a phlé leis an Ombudsman.” 

An Clár Trédhearcachta 

“[...] maidir leis an gClár Trédhearcachta, ceapaim gur gá dúinn 
an iarracht seo a chur i gcrích. Ciallaíonn sin bealach a aimsiú 
ionas gur féidir le Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a 
bheith páirteach san iarracht seo agus táim réidh chun páirt 
iomlán a ghlacadh, chun é a phlé libh augs chun an réiteach is 
fearr a aimsiú.” 

Coisteolaíocht - Clár de ghrúpaí saineolaithe 

 “Táimid ag iarraidh an clár de ghrúpaí saineolaithe agus clár 
na coisteolaíochta a chur le chéile. [...] Tá súil agam go 
mbeimid in ann é a sheoladh an bhliain seo chugainn agus is 
féidir libh feiceáil an bhfuil an uirlis nua sin sásúil dar libh.” 

Achainíocha 

Gealltanas chun feabhas a chur ar an mbealach ina 
ndéileálann an Coimisiún le hachainíocha 

“Mar ionchur ó shaoránaigh chun sáruithe ar dhlí AE a aimsiú 
agus gníomhú orthu, i gcás inarb iomchuí, oibreoidh mé go 
dlúth leis an gCoiste ar Achainíocha ar feadh na bliana agus 
gan dabht, freastalóidh mé ar chur i láthair a thuarascáil  
bhliantúil. 
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Anuas ar sin, dá mba rud é go mbeadh líon suntasach 
achainíocha ar shaincheist amháin ann, molfaidh mé go 
mbeadh na Coimisineirí atá freagrach as bheith i láthair chun 
an méid is féidir a dhéanamh chun na hábhair imní a cuireadh 
in iúl a réiteach.” 

Freagraí tráthúla ón gCoimisiún 

“Má [...] sheolann sibh chugainn na hachainíocha ar féidir leis 
an gCoimisiúin rud a dhéanamh fúthu, agus a bhfuil sé 
freagrach astu, déanfaidh mé mo dhícheall ionas go 
gheobhaidh siad freagra maith laistigh de thrí mhí agus beidh 
na Coimisineirí réidh le bheith in bhur gcoiste.” 

Rialáil níos fearr  
Gealltanas chun glacadh leis an gClár Ilbhliantúil 

“Molfaidh mé [...] glacadh leis an gcéad Chlár Ilbhliantúil mar  
a fhoráiltear sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr 2016.” 

Obair an Choimisiúin ar Rialáil níos fearr a chomhordú 

“[...] Is mian liom oibriú libh ar Rialáil Níos Fearr agus ar a chur 
i bhfeidhm éifeachtúil agus trédhearcach. Ba cheart go 
mbeadh sé mar aidhm againn reachtaíocht atá slán i bhfad na 
haimsire a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm, nach gcruthóidh 
ualach neamhriachtanach, agus go dtiocfadh torthaí as ar an 
gcostas is ísle. Chun na críche sin, is mian liom an clár oibre um 
Rialáil níos Fearr a chur chun cinn.” 

Caidreamh le Parlaimintí Náisiúnta agus urraim do 
phrionsabal na coimhdeachta 

“Sa chéad dá bhliain den sainordú, tá sé mar phlean agam 
cuairt a thabhairt ar na parlaimintí náisiúnta ar fad chun luach 
níos fearr a thabhairt dá n-obair thábhachtach maidir le 
coimhdeacht ghníomhach agus comhréireacht, agus pléifidh 
mé leo ár gClár Ilbhliantúil.” 

“Seo é coincheap an coimhdeachta gníomhaí. Ba cheart dúinn 
bealaí a aimsiú chun dul i gcomhairle le parlaimintí náisiúnta, 
údaráis réigiúnacha, nó – má tá a leithéid ann – parlaimintí 
réigiúnacha, nó iad a thabhairt isteach inár ndíospóireachtaí  
Eorpacha níos luaithe.” 

 “An rud atá á mhíniú agam dár gcomhghleacaithe – agus táim 
réidh cun obair air níos mó sa chiall pholaitiúil – ná a luaithe 
agus is léir dúinn sa Choimisiún go mbeadh níos mó ná 50% 
de na parlaimintí náisiúnta i gcoinne an togra arbh fhéidir go 
mbeadh sé de rún againn a chur síos, ní phléfimid é fiú.” 

An t-ualach rialála a laghdú do dhaoine agus gnó 
An prionsabal ‘ceann amháin isteach, ceann amháin 
amach’ a chur i bhfeidhm 

“Cuirfidh mé an prionsabal ‘ceann amháin isteach, ceann 
amháin amach’ i bhfeidhm, [...], rud a chiallaíonn gur cheart go 

mbeadh laghdú coibhéiseach in áit eile do gach togra 
reachtach le hualach nua d’úsáideoirí. 

Tá sé seo tábhachtach d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide  
go háirithe, agus áiritheoidh mé go gcuirfear an prionsabal  
nua seo i bhfeidhm i ngach réimse. Ní ghlacaim, áfach [...] le 
cur chuige meicniúil agus ár gcaighdeáin arda a chur i mbaol , 
go háirithe ó thaobh cúrsaí sóisialta agus comhshaoil de.” 

Gealltanas chun obair go dlúth leis na Ballstáit chun 
riarachán breise a sheachaint 

“Tá sé mar aidhm agam freisin páirt ghníomhach a ghlacadh 
leis na Ballstáit lena áirithiú, agus reachtaíocht AE á trasuí, 
nach gcuireann siad ualach riaracháin breise ann nach bhfuil  
gá leis.” 

“Ba cheart go dtabharfaí rabhadh d’institiúidí AE nuair a 
thugann Ballstáit bearta isteach a théann níos faide ná 
ceanglais reachtaíochta AE, agus tabharfaidh mé páirt 
d’ionadaí an Choimisiúin ann, agus áiritheoidh mé go bhfuil  
Feisirí de Pharlaimint na hEorpa curtha ar an eolas faoi i gceart 
freisin.” 

Ró-rialáil a laghdú do FBManna 

“Táim réidh chun oibriú libh maidir leis seo agus chun a 
áirithiú go bhfuil ár n-earnáil FBM sásta leis na hathruithe nua 
atá le tabhairt isteach againn.” 

Ardán REFIT 

Athbhrandáil a dhéanamh ar Ardán REFIT go ‘Ardán atá 
Réidh don Todhchaí’ 

“Molfaidh mé athbhrandáil a dhéanamh ar an Ardán REFIT go 
‘Ardán atá Réidh don Todhchaí’. Táim cinnte gur cheart go 
mbeadh ár reachtaíocht, mar shampla, oiriúnach d’úsáid r-
rialtais agus dhigiteach. Go minic, tuairisceoidh mé don 
Pharlaimint maidir le torthaí an ardáin.” 

An Intleacht Shaorga a thabhairt san áireamh ar an 
Ardán REFIT 

“[...] táimid ag iarraidh rialacha nua a thabhairt isteach freisin 
maidir le conas an intleacht shaorga a fhorbairt san Eoraip. Ag 
an am céanna, áfach, ba mhaith liom a ghealladh daoibh go 
mbeimid an-chúramach agus muid ag dul i ngleic leis an 
ualach riaracháin, le tuiscint, agus mar phríomhthosaíocht  
agus nach ligfimid d'aon laghdú teacht ar ár gcaighdeáin.” 

“[...] ní mór dúinn cinntiú go hiomlán go bhfuil ár sonraí  
cosanta i gceart, go dtabharfar urraim dár gcearta bunúsacha, 
agus go bhfuil a fhios againn cé atá faoi dhliteanas, cé atá 
freagrach, agus nach mór an smacht a bheith ag daoine i 
gcónaí.” 
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Ionadaíocht a dhéanamh ar an gCoimisiún sa 
Chomhairle Gnóthaí Ginearálta agus i bplé ar 
shaincheisteanna tras-earnálacha sa Pharlaimint 
“Ba mhaith liom a bheith chomh gar céanna do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle mar creidim go gcabhraíonn sé 
uaireanta casaoidí Pharlaimint na hEorpa a chur chuig an 
gComhairle, agus arís seasamh an Chomhairle a mhíniú don 
Pharlaimint [...].” 

Ceapadh beartas ar bhonn fianaise a neartú 
Clár Fianaise Comónta 

“Is [...] mian liom cáilíocht faisnéise a chosaint agus a 
trédhearcacht a threisiú. Go hiarbhír, fiosróidh mé leis na 
hinstitúidí eile Clár Fianaise Comónta a shocrú suas – a 
bheadh oscailte don phobal – ina roinnfimid an fhianaise a 
úsáidtear inár dtograí reachtacha.” 

“Bheadh sé [...] faoi bhur smacht, bheadh sé idirinstitiúideach 
[...].” 

Feabhas a chur ar Mheasúnuithe Tionchair ón gCoimisiún 

“Caithfimid go leor gnéithe nua a thabhairt isteach chun 
measúnuithe tionchair a nuachóiriú agus, mar sin, ba mhaith 
linn é a chur le chéile a mhéid is féidir le réamhamharc [...].“ 

“Ó thaobh measúnuithe tionchair de, is léir go bhfuil orainn 
feabhas níos mó arís a chur ar cháilíocht agus trédhearcacht.” 

Feabhas a chur ar Chomhairliúcháin Phoiblí 

“[...] beidh sé de dhíth orainn ár gcomhairliúcháin phoiblí a 
thabhairt níos mó go tíortha eile, réigiúin eile, plé a bheith 
againn le comhlachais ghairmiúla, lena áirithiú go mbeidh 
freagra níos fearr againn sa todhchaí.” 

Tacú leis an mBord um Ghrinnscrúdú Rialála 

“Is é an rud is mian liom a dhéanamh tacú leo (na saineolaithe 
seachtracha) [...], níos mó achmhainní a thabhairt dóibh ionas 
gur féidir leo jab níos fearr arís a dhéanamh, agus chomh 
maith leis sin acmhainneacht an Airmheáin Chomhpháirtigh 
Taighde a úsáid ar roinnt de na saincheisteanna inar cheart 
dúinn níos mó fianaise eolaíoch a bheith againn [...].” 

Réamhamharc Straitéiseach 
Gealltanas chun cumas réamhamhairc a fhorbairt 

“[...] Molfaidh mé go ndéanaimid gach iarracht chun rialú 
réamhghníomhaíochta den chéad scoth a bheith againn, ag 
tógáil cumais réamhamhairc laistigh den Choimisiún chun ár 
spriocanna beartais a bhaint amach, agus tá sé ar intinn agam 
achmhainní an Airmheáin Chomhpháirtigh Taighde a 
shlógadh mar chumasóir riachtanach.” 

Líonra AE um Réamhamharc Straitéiseach a shocrú suas 

“Ní mór dúinn Líonra AE um Réamhamharc Straitéiseach a 
shocrú suas, ag tabhairt le chéile an chuid is fearr ó institiúidí 
AE agus na mBallstát.” 
Tuarascáil Réamhamhairc bhliantúil a tháirgeadh 

“[...] tugtar sainordú dom i litir mhisin an Uachtaráin toghaí  
chun Tuarascáil Réamhamhairc bhliantúil a ullmhú maidir leis 
na treochtaí is tábhachtaí atá ag teacht chun cinn. Beidh an 
Tuarascáil seo ina bonn eolais d’óráid ar Staid an Aontais agus 
dár ngníomhaíochtaí clársceidealaithe. Bunaithe ar sin, 
cuirfidh mé díospóireachtaí straitéiseacha chun cinn i 
bParlaimint na hEorpa agus sa Chomhairle Eorpach freisin. Is 
mian liom go mbeimis d’aon toil maidir le mórthreochtaí 
trasfhoirmithe nach mór dúinn cur chuige straitéiseach a 
bheith againn ina leith agus forbairt a dhéanamh ar ár radharc  
fadtéarmach don Eoraip [...].” 

Obair an Choimisiúin ar Chomhghuaillíocht 
Ceallraí an Aontais a Chomhordú 

Nasc a dhéanamh idir Comhghuaillíocht Ceallraí an 
Aontais agus earnálacha straitéiseacha eile 

“[...] Ba mhaith liom na freagrachtaí réamhamhairc seo a úsáid 
chun teacht chugaibh agus insint daoibh na hearnálacha 
straitéiseacha eile inár cheart dúinn an rud céanna a 
dhéanamh agus comhaontú tionsclaíoch den chineál sin a 
bhunú, ionas gur féidir linn coinneáil suas i gceart lenár n-
iomaitheoirí móra ar fud an domhain.” 
 
 
 
 
 
 

  

Séanadh agus cóipcheart Is iad tuairimí na n-údar na tuairimí a nochtar sa doiciméad seo agus a dtuairimí sin amháin agus ní gá gur léiriú ar sheasamh 
oifigiúil Pharlaimint na hEorpa iad. Údaraítear atáirgeadh agus aistriú chun críoch neamhthráchtála, ar choinníoll go n-admhófar an fhoinse, agus go 
dtabharfar fógra roimh ré do Pharlaimint na hEorpa agus go seolfar cóip chuici. Tá na sleachta athfhriotail sa doiciméad seo bunaithe ar an tuarascáil 
focal ar fhocal de na héisteachtaí, a chuirtear ar fáil a posteriori. Tá na sleachta athfhriotail de ráitis a rinneadh i dteanga eile seachas an Béarla bunaithe 
ar an ateangaireacht chomhuaineach a cuireadh ar fáil le linn na héisteachta. Ní hionann an ateangaireacht chomhuaineach sin agus taifead barántúil 
ar na himeachtaí. Tá fístaifeadadh ar an éisteachta ar fáil. © An tAontas Eorpach8 Nollaig 2020 17:21:56. 
 
Lámhscríbhinn arna tabhairt chun críche i nDeireadh Fómhair 2019; Dáta an fhoilseacháin: Samhain 2019 
Riarthóirí a bhí freagrach: Roberta PANIZZA; Giorgio MUSSA; Cúntóir Eagarthóireachta:  Sandrina MARCUZZO 
Teagmháil: poldep-citizens@ep.europa.eu 
 
Tá an doiciméad seo ar fáil ar an idirlíon ag: www.europarl.europa.eu/supporting-analyses 
 
Cló  ISBN 978-92-846-5550-2| doi: 10.2861/186654|  QA-02-19-778-EN-C 
PDF ISBN 978-92-846-5549-6 | doi: 10.2861/376032| QA-02-19-778-EN-N 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63062/20191001RES63062.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63062/20191001RES63062.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ga/committees/video?event=20190930-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
mailto:poldep-citizens@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses


FAISNÉISIÚ  
Éisteachtaí na gCoimisinéirí ainmnithe 
Meán Fómhair - Samhain 2019 
 

 An Roinn Beartais um Chearta na Saoránach agus um Ghnóthaí 
Bunreachtúla 

Údair: Eeva Pavy; Ottavio Marzocchi 
An Ard-Stiúrthóireacht um Beartais Inmheánacha an Aontais 

PE 621.924 - Deireadh Fómhair 2019 

 
 
 

GA 

 

 

Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

VĚRA JOUROVÁ 
Leas-Uachtarán ainmnithe 
Luachanna agus Trédhearcacht 

Tháinig an Leas-Uachtarán-ainmnithe, Věra Jourová, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 7 Deireadh Fómhair 2019 
chun ceisteanna a chuir FPEnna ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla, um um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus 
um Ghnóthaí Baile, agus um Ghnóthaí Dlíthiúla a fhreagairt. Le linn na héisteachta, thug sí roinnt gealltanas a leagtar 
béim orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais sin dá réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a 
rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin Eorpaigh, a sheoladh chuici, lena n-áirítear: 

 Daonlathas agus trédhearcacht a neartú; agus 
 Luachanna agus cearta na hEorpa a chaomhnú. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
na n-éisteachtaí de na Coimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an Leas-
Uachtarán-ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sí freagraí i scríbhinn orthu.
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PE 629.837 

Daonlathas agus trédhearcacht a neartú 

Ag bogadh ar aghaidh le saincheisteanna maidir le córas 
na bpríomh-iarrthóirí agus liostaí trasnáisiúnta 

“[...] ní mór dúinn feabhas a chur ar chóras na 
bpríomhiarrthóirí, lena n-áirítear dul i ngleic leis an tsaincheist 
liostaí trasnáisiúnta. Úsáidfidh mé mo ról mar Chathaoirleach 
ar Ghrúpa Coimisinéirí um Ugach nua do Dhaonlathas na 
hEorpa le cinntiú go ndéanann an Coimisiún rannchuidíocht  
láidir le hobair ar an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa ar 
na saincheisteanna seo agus go ngníomhaíonn sé mar  
bhróicéir macánta idir na hinstitúidí.” 

Grúpa oibre a shocrú suas faoin gComhdháil ar 
Thodhchaí na hEorpa 

“[...] Is é an rud a dhéanfaidh mé sa ról seo an grúpa a shocrú 
suas faoin gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, ina 
ndéanfaimid féachaint siar ar na tionscnaimh agus comparái d 
a dhéanamh idir na roghanna éagsúla do chóras na 
bpríomhiarrthóirí agus liostaí trasnáisiúnta. Iarrfaidh mé sásr a 
a chomhlíonfaidh na coinníollacha is gá d’uimhríocht vótála, 
ionas nach gcuirtear aon tír faoi mhíbhuntáiste ar bhealach 
éigin nó in áit a bhrisfeadh an chothromaíocht sa chóras 
toghcháin.” 

Príomhiarrthóir 

“Ba cheart don phríomhiarrthóir a bheith mar iarrthóir 
d’Uachtarán an Choimisiúin. Déanfaidh mé mo dhícheall. Ar 
an gcéad dul síos, beidh saindíospóireacht, agus 
díospóireacht pholaitiúil níos déanaí. De réir tráthchlár 
réadúil, bheinnse ag súil le teacht ar ais i Samhradh 2020 leis 
na céad tograí.” 

Liostaí Trasnáisiúnta 

“Féachfaidh mé ar fhéidearthacht agus inoibritheacht chóras 
na liostaí trasnáisiúnta freisin.” 

Dlí toghcháin 

“[...] oibreoimid ar an mbrú nua le haghaigh daonlathais, lena 
n-áireofar toghcháin, agus mar sin dlí toghcháin, bréagaisnéis 
agus arís iolrachas sna meáin i raon feidhme níos leithne.” 

Fógraíocht pholaitiúil íoctha agus maoiniú do pháirtithe 
polaitiúla Eorpacha 

“[...] Oibreoidh mé ar réitigh chun níos mó trédhearcachta 
maidir le fógraíocht pholaitiúil íoctha agus níos mó 
soiléireachta ar mhaoiniú do pháirtithe polaitiúla Eorpacha.” 

Athléimneacht ár gcóras daonlathach a fhorbairt 

“Ansin tá cruthú athléimneacht na sochaí agus luaineacht an 
ama, go háirithe roimh na toghcháin. […] de réir suirbhéanna 
difriúla, tá na páirtithe an-ghníomhach ó thaobh bréagnuacht  
agus bréagaisnéis de a tháirgeadh, [...] agus is é sin an chúis go 
bhfuil uainn féachaint ar na rialacha feachtais pholaitiúil. 
Anseo, feicim an bealach chun tosaigh i roinnt céimeanna 
praiticiúla.” 

An Cód Cleachtais maidir le bréagaisnéis  

“[...] Déanfaidh mé imscrúdú cúramach freisin chun fáil amach 
an bhfuil ardáin tar éis na hoibleagáidí a ghlac siad faoi Chód 
Cleachtais maidir le bréagaisnéis a chomhlíonadh.” 

Cur chuige cuimsitheach chun cur i gcoinne na 
bréagaisnéise 

“Mar sin, chun cur i gcoinne na bréagaisnéise ar bhealach 
éifeachtúil agus chun athléimneacht a fhorbairt, ní mór dúinn 
cur chuige cuimsitheach a bheith againn, ina bhfuil rialtais, 
páirtithe pholaitiúla, ardáin, iriseoirí, taighdeoirí, múinteoirí 
agus an tsochaí shibhialta páirteach ann. Agus an beartas 
tábhachtach seo á fhorbairt againn, beidh mé ag iarraidh 
fanacht i ndlúth-idirphlé libh agus beidh mé thar a bheith 
buíoch as bhur n-ionchur.” 

Gníomhaíocht um Dhaonlathas Eorpach 

“[...] Dearfaidh mé an Plean Ghníomhaíocht um Dhaonlathas 
Eorpach [...] mar shlí chun brú nua a dhéanamh chun dul i 
ngleic leis an tsaincheist go héifeachtach ionas go bhfuil ár 
ndaonlathas níos athléimní. Chun é sin a dheanamh ní mór 
córas rialála cliste a chur i bhfeidhm, chomh maith le struchtúir 
chomhleanúnacha agus idirnasctha.” 

Saoránaigh a thabhairt ar bhord 

“[...] Feicim mo ról mar abhcóide láidir na ndaoine. Is mian liom 
go gcloisfear a nguthanna aonair agus le chéile, ní go 
ndéanfar neamhaird orthu. Is mian liom go dtabharfar urraim 
ar a gcearta, ní go ndéanfar satail orthu.” 

Saoránacht Eorpach 

“Tá sé mar phlean agam féachaint go mion ar an mbealach ina 
ndearfaimid an Clár um Luachanna agus Saoránacht [...] táim 
ag iarraidh go n-úsáidfear an t-airgead seo ar na rudaí atá 
uainn.” 

An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh 

“Úsáidfidh mé an chuid is fearr de, nó an chuid is mó, den 
leagan reachtaíochta nua ó Thionscnamh na Saoránaigh, a 
thiocfaidh i bhfeidhm an 1 Eanáir. [...] ní mór dúinn an córas 
leictreonach um chumarsáid leis na heagraithe a dhéanamh 
níos tapúla, agus machnamh a dhéanamh ar roinnt línte 
cabhracha agus cabhair ghníomhach, ionas go mbeidh 
daoine atá ag iarraidh tionscnamh a thabhairt ar aghaidh ar an 
eolas faoin méid atáimid ag iarraidh orthu a dhéanamh chun 
na hoibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh. Geallaim go 
ndéanfaidh mé mo dhícheall chun é seo a athrú.” 

Iolrachas sna meáin 

“[…] Ba cheart dúinn leanúint ar aghaidh ag úsáid ár 
maoinithe le haghaigh tionscadail neamhspleácha a 
dhéanann faireachán ar iolrachas sna meáin, sáruithe ar 
shaoirse na meán a mhapáil, agus tacú le hiriseóirí a bhfuil a 
sábháilteacht faoi bhagairt. Úsáidfidh mé na huirlisí polaitiúla 
agus dlíthiúla ar fad atá agam chun measúnú leantach a 
dhéanamh ar smaointe amhail an Tuarascáil ón nGrúpa 
Ardleibhéil maidir le Saoirse agus Iolrachas na Meán.” 
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Saoirse cainte 

“[…] Ní féidir aon rud a dhéanamh leis seo seachas má tá 
ábhar éigin ann atá faoi thoirmeasc faoin dlí. Seo an 
prionsabal a choimeádaimid, mar shampla, sa mhéid a 
dhéanaimid i gcoinne fuathchaint ar líne. Ní chuirfidh mé 
chun cinn aon réiteach ná aon togra ina bhfuil duine éigin mar 
réiteoir ar cad ba cheart a bheith scríofa nó cad ba cheart a 
bheith fógartha sna meáin. Ní bheidh aon Aireacht na Fírinne, 
ní bheidh aon Choimisinéir na Fírinne – ní bheidh aon rud mar  
sin.” 

Agra a dhéanamh ar iriseoirí mar gheall ar chlúmhilleadh 

“[…] Beidh mé ag mapáil na gcásanna féideartha ar fad a 
bhaineann le mí-úsáid ar dlíthíocht i gcoinne iriseoirí. [...]  
beimid ag smaoineamh faoi chúnamh dlíthiúil ar leith nó 
roinnt maoinithe do na hiriseóirí a bhíonn ag fulaingt mar  
gheall ar mhí-úsáid den chineál sin ar an dlí.” 

Reachtaíocht frith-SLAPP ar fud AE 

“le linn na chéad bhliana de mo shainordú, oibreoidh mé go 
dian ar dhearadh ceart an chláir maoinithe atá faoi chlár 
Eoraip na Cruthaitheachta agus a bhfuil sé mar aidhm aige 
tacú le hiriseoireacht neamhspleách. […] caithfimid bearta 
córasacha a chruthú a clúdóidh na Ballstáit ar fad chun cosaint  
níos fearr a dhéanamh – ní hamháin i gcásanna ina bhfuil  
córais sna mBallstáit ag cur iriseoirí i mbaol, ach bagairtí aonair 
ar iriseoirí aonair freisin. Mar sin, féachfaimid ar an mbealach 
is fearr chun an maoiniú seo a úsáid.” 

Trédhearcacht a fheabhsú 

“[…] maidir le trédhearcacht, ba mhaith liom tograí tosaigh a 
chruthú don Pharlaimint agus don Chomhairle an bhliain seo.  
Mar sin, ba cheart tús a chur leis seo a luaithe is féidir.” 

Trédhearcacht an phróisis reachtaigh 

“[…] is é seo ceann de na príomhthascanna atá agam, mar sin 
ba cheart dom tosú ag obair air láithreach – agus b’fhéidir go 
mbeidh páirt-thorthaí agam le linn na chéad leathbhliana eile. 
[…] Ní mór dúinn feabhas a chur air anois. Mar sin, déanfaidh 
mé deifir.” 

Rochtain ar dhoiciméid 

“[...] ba cheart dúinn machnamh a dhéanamh ar an 
bhféidearthacht, go háirithe feabhas a chur ar rochtain ar 
dhoiciméid atá bunaithe ar thogra ón Ombudsman. [...] tá sé 
thar a bheith tábhachtach na rudaí seo a phlé sa hidirphlé 
athnuaite. Ní mór dúinn tosú ag féachaint ar na rudaí seo arís.”  

Trédhearcacht an nós imeachta um tharscaoileadh 

“[...] Rachaidh mé [...] i mbun chomhairle mo shaineolaithe 
maidir leis an gceist an é sin an coinníoll dlithiúil a chuireann 
sé ar chumas an Chomhairle faisnéis agus doiciméid a roinnt 

go hiomlán. [...] mura bhfuil aon bhac ann, ní fheicim aon chúis 
nár cheart don Chomhairle an fhaisnéis sin a roinnt.” 

Níos mó trédhearcachta don phróiseas reachtacha 

“[...] ba cheart dúinn féachaint ar na céimeanna ar fad agus ba 
cheart dúinn féachaint freisin ar phróiseas an nós imeachta 
coiste. 

Trédhearcacht sna cruinnithe tríthaobhacha 

“[...] go háirithe don chruinniú tríthaobhach mar chéim 
dheireanach den reachtaíocht a ghlacadh ba cheart dúinn a 
bheith chomh trédhearcach agus is féidir. [...] tiocfaimid ar ais 
don díospóireacht maidir le conas na cruinnithe 
tríthaobhacha a dhéanamh níos trédhearcaí le sean-thograí  
an Choimisiúin. Agus arís, ní mór dúinn roinnt fuinnimh a 
infheistiú ann nó múnla níos fearr a bhaint amach.” 

Clár Trédhearcachta Comónta 

“[...] ba cheart dúinn oibriú i dtreo clár trédhearcachta 
comónta [...].” 

An ceart tionscnaimh 

“[...] Is féidir liom a fheiceáil go bhfuil an Pharlaimint ag 
iarraidh an rud seo a shocrú i nós imeachta foirmiúil, agus is é 
seo an rud a bhfuilim ag iarraidh tacú leis, i gcomhréir leis an 
méid a gheall an tUachtarán toghaí.” 

Tuarascáil cur chun feidhme do reachtóireacht níos fearr 

“Beidh orainn níos mó a dhéanamh air seo agus chun an 
tuarascáil cur chun feidhme a fhoilsiú, creidim gur réiteach an-
fhéideartha é seo.” 

Ard-trédhearcacht a shocrú agus caighdeáin eiticiúla do 
na hinstitúidí ar fad 

“[...] Táim ag iarraidh troid ar son mhuinín na ndaoine san 
Eoraip trí fheabhas a chur ar an mbealach ina roghnaímid 
ceannairí AE agus trí ard-trédhearcacht agus caighdeáin 
eiticiúla a shocrú do na hinstitúidí ar fad.” 

Comhlacht eiticiúil neamhspleách comónta d’institiúidí 
AE ar fad 

“[…] Déanfaidh mé anailís nó fiosróidh mé na córais agus na 
rialacháin foirne agus cóid iompair na n-institiúidí Eorpacha 
agus déanfaidh mé iarracht fáil réidh le ceisteanna a bhfuil  
seans ann go bhfuil siad faoi shainchúram an chomhlacht a 
eiticiúil. I mo thuairim, d’fhéadfadh comhlacht comhairleach a 
bheith ann – comhlacht a mholfaidh na céimeanna féideartha 
i gcás cásanna ar leith nó smachtbhannaí féideartha i gcoinne 
na n-institiúidí difriúla. Ach ní hea seo ach an tús, nílim ach ag 
dearadh mo dhiongbháilteacht chun tosú ag obair air seo go 
luath.”  
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Beartais ábhartha a thabhairt faoi aon díon amháin 

“D’oibreoinn go dlúth le comhghleacaithe, go háirithe an 
Coimisinéir um Cheartas, agus d’úsáidfinn mo ról 
cothrománach chun sadhlanna a bhriseadh agus chun na 
beartais ábhartha ar fad a thabhairt faoi aon díon amháin.” 

Comhar leis an bParlaimint 

“[...] Beidh mé réidh i gcónaí chun obair leis an bParlaimint, 
agus bhur gcoistí, ach go háirithe, ag gach céim dár bpróiseas 
ceaptha beartas agus idirphlé polaitiúil i spiorad na dílseachta, 
na muiníne agus trédhearcachta iomláine.” 

Luachanna agus cearta na hEorpa a chaomhnú 

Cultúr smacht reachta bunaithe ar chomh-mheas 

“[…] Is í seo an chúis nach mór dúinn cultúr smacht reachta a 
fhorbairt bunaithe ar chomh-mheas. Ba cheart dúinn idirphlé 
a chur in ord tosaíochta agus cosc a chur ar ghéarchéimeanna, 
ach sa mhéid céanna, ní mór dúinn aghaidh a thabhairt ar 
fhadhbanna má tá siad ann. Beidh prionsabail agam agus 
gníomhóidh mé le diongbháilteacht, má gá, leis na huirlisí ar 
fad atá ar fáil.” 

Timthriall athbhreithniúcháin bhliantúil ar an smacht 
reachta 

“[…] Rachaidh mé i bpáirt leis an gCoimisinéir um Cheartas 
chun na huirlisí a athneartú chun torthaí a fháil maidir leis an 
smacht reachta, go háirithe leis an timthriall 
athbhreithniúcháin bhliantúil ar an smacht reachta.” 

Ról na Parlaiminte i nós imeachta Airteagal 7 

“Ní féidir liom é a shamhlú conas a bhféadfaí Parlaimint na 
hEorpa a shaoradh ón nós imeachta ar Airteagal 7 nuair is í an 
Pharlaimint a thosaigh próiseas Airteagal 7, mar sin deirim ar 
an mbealach seo é.” 

Éilliú 

“Ar an gcéad dul síos, maidir leis an éilliú, táimid ag iarraidh 
measúnú bliantúil ar éilliú a chur san Athbhreithniú Bliantúil 
maidir le Smacht Reachta mar bhaineann sé leis sin.” [...] Mar 
sin, féachfaimid ar éilliú ar bhealach córasach.”  

An Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine 

“[...] Táim ag iarraidh é a áirithiú go n-aontaíonn AE don 
Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine: léireoidh sé go 
soiléir ár ngealltanas do chearta bunúsacha.” 

Cearta bunúsacha a chosaint 

“Tá a fhios agam gur gá daoine agus a gcearta bunúsacha a 
chosaint an t-am ar fad, gach lá agus gach uair a bhfuil siad 
faoi bhagairt. Ní fágfaimid aon duine taobh thiar dúinn.” 

An Chairt um Chearta Bunúsacha 

“Déanfaidh mé iarracht [...] an Chairt um Chearta Bunúsacha a 
chur chun cinn. […] Is mian liom cearta bunúsacha a chur 
chun cinn i ngach rud a dhéanaimid. Is mian liom cearta 
bunúsacha a fheiceáil i ndearadh cheapadh beartais an 
Choimisiún;  Maidir leis an intleacht shaorga, maidir leis an 
digiteáil nó bearta comhionannais.” 

Nuashonrú ar an straitéis maidir le cearta bunúsacha 

 “Is é an tríú rud a n-oibreoimid air ná an straitéis maidir le 
cearta bunúsacha a nuashonrú. Is é sin an Tríonóid Naofa 
domsa. Cearta bunúsacha, smacht reachta agus daonlathas, a 
bheidh á gclúdach againn trí thrí ghné oibre agus ina bhfuilim 
ag brath ar rannpháirtíocht láidir na Parlaiminte.” 

Páirt a ghlacadh chun gach cineál frith-Sheimíteachais a 
chomhrac 

“Anseo, ní mór dúinn dul i bpáirt le chéile agus a bheith go 
hiomlán soiléir faoi theachtaireacht amháin – go bhfuil sin go 
hiomlán do-ghlactha.” 

Idirphlé le heaglaisí agus eagraíochtaí nó pobail 
reiligiúnacha 

“Táim sásta go bhfuil foráil sa Chonradh um idirphlé le 
heaglaisí agus grúpaí fealsúnacha agus 
neamhchreidmheacha. [...] Tá sé beartaithe é a dhéanamh faoi  
dhó sa bhliain. Táim fós ag smaoineamh faoi na socrúcháin 
agus an bealach, ach beidh mé sásta páirt a ghlacadh san 
idirphlé seo.” 
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 
DUBRAVKA ŠUICA 
Leas-Uachtarán ainmnithe 
Daonlathas agus Déimeagrafaíocht 

Tháinig Dubravka Šuica, Leas-Uachtarán ainmnithe, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 3 Deireadh Fómhair 2019 
chun ceisteanna a chuir FPEnna ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla, ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí 
Sóisialta a fhreagairt. Le linn na héisteachta, thug sí roinnt gealltanas a dtarraingítear suntas orthu sa doiciméad seo. 
Déantar tagairt sna gealltanais sin dá réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula von der Leyen, 
Uachtarán toghaí an Choimisiúin Eorpaigh, a sheoladh chuici, lena n-áirítear: 

 Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa; agus 
 Tacú leis an Eoraip i rith an aistrithe dhéimeagrafaigh. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal a rinneadh le linn na héisteachta amháin a dtagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
na n-éisteachtaí de na Coimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an Leas-
Uachtarán ainmnithe roimh an éisteacht freisin agus thug sí freagraí i scríbhinn orthu. 
  

 

 

https://ipolnet.in.ep.europa.eu/home/ep-directory/organisation-chart.html?action=structureComposition&node=02&type=SERVICE_NODE&withoutType=EXTERNAL&order=ORDER_BY_PROTOCOL_ORDER&language=en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-dubravka-suica_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63432/20191004RES63432.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60714/dubravka-suica-croatia
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60714/dubravka-suica-croatia
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62435/20190927RES62435.pdf
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PE 629.837 

Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa 

Teacht ar chomhaontú faoin gcoincheap, struchtúr, gné 
ama agus raon feidhme 

“Tá clár ama uaillmhianach leagtha síos ag an Uachtarán 
toghaí, agus é á fhógairt aici go dtosóidh an chomhdháil in 
2020 agus go mairfidh sí go ceann dhá bhliain. Ar an ábhar sin 
[...] beidh mé ag obair i gcomhar leis an Teach seo, leis an 
gComhairle agus leis na daoine eile go léir atá rannpháirteach 
chun teacht ar chomhaontú faoi choincheap, struchtúr, 
formáid, gné ama agus raon feidhme na comhdhála. 
Déanfaidh mé mo chuid smaointe a nochtadh go luath i mo 
théarma oifige agus ba mhaith liom béim a leagan ar a 
thábhachtaí atá sé comhar a dhéanamh libh, a Fheisirí ar gach 
taobh den Teach seo.” 

Formáid na comhdhála 

“[...] rachaidh an bord comhairleach sin sa chathaoir ar an 
gcomhdháil sin. Is comhdháil í, ach is amhlaidh mar atá [...] gur 
sraith comhdhálacha ar fud na hEorpa a bheidh ann. Sin an 
rud ba mhaith linn a dhéanamh mar sin.” 

Bord comhairleach 

“Is cinnte go mbeadh bord comhairleach ann, a mbeidh mise 
i mo chathaoirleach air agus duine de chuid na Parlaiminte seo 
ina chomhchathaoirleach air.” 

Na hábhair a shainmhíniú 

“[...] creidim go gcaithfimid fanacht i mbun na sé cholún atá i 
ndaingean i dtreoirlínte polaitiúla an Uachtaráin thoghaí: 
Beart Nua um an Aontas Eorpach; an aeráid; an digiteáil; 
Geilleagar a fhóireann do dhaoine; an Eoraip atá níos láidre sa 
domhan agus dóigh bheatha Eorpach. Ansin an ceann seo: 
aiseag beatha a thabhairt do dhaonlathas na hEorpa. Sílim gur 
cheart gurbh é sin scóip ár dtopaicí, ach ní dhéanfaidh mé an 
cinneadh sin. Thiocfainn anseo agus beidh sé ar mo chéad tasc  
faoi cheann an chéad 100 lá. Tiocfaidh mé os bhur gcomhair  
agus déanfaimid cinneadh ar an mbealach is fearr chun cinn. 
Ní mór dúinn sin a dhéanamh i gcomhar leis an gComhairle  
dar ndóigh, ach sílim go mbeidh tús áite agaibhse.” 

Ról agus rannpháirtíocht na Parlaiminte ar gach céim 

“Ní féidir daonlathas na hEorpa a neartú gan an comhlacht is 
tábhachtaí a bheith ann, mar atá, Parlaimint na hEorpa, an 
comhlacht a bhfuil rannpháirtíocht ghníomhach ár saoránach 
ann. Níl fúm ná tharam ach obair i gcomhar libh féin agus leis 
an gComhairle ar gach céim den chomhdháil.” 

Cuairteanna ar gach Ballstát 

“[...] Ní mór dúinn cuairt a thabhairt ar gach Ballstát sa chéad 
chuid den téarma oifige againn.” 

Parlaimintí náisiúnta, ENRanna agus an tsochaí 
shibhialta a dhéanamh páirteach ann 

“Mar sin de, tá parlaimintí náisiúnta, dar ndóigh, agus 
ENRanna. [...] Tá an tsochaí shibhialta iontach tábhachtach 
fosta agus ní dhéanfaidh mé coimhthíos léi. Is féidir a bheith 
cinnte de go gcuirfidh mé go léir san áireamh iad, go 
gcuirfimidne go léir san áireamh iad óir beimid inár 
gcomhchathaoirligh air sin, mar sin de ní dhéanfaidh mé aon 
rud gan a chur in bhur gcomhairle. Faoi mar a dúirt mé, 
déanfaimid gach rud le chéile agus muid ar aon tuairim faoin 
gcoincheap, raon feidhme, gné ama.” 

Údaráis áitiúla agus réigiúnacha a dhéanamh páirteach 
ann 

“Ní mór teagmháil a bheith againn le gach duine – ENRanna, 
údaráis áitiúla agus réigiúnacha, parlaimintí náisiúnta. Is 
amhlaidh is tábhachtaí na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha 
mar gurb é sin an bealach is éasca chun teagmháil a 
dhéanamh leis na saoránaigh, agus is mian linn teagmháil a 
bheith againn le saoránach ar bith a chuireann spéis sa 
todhchaí atá i gcoiteann againn.” 

Rannpháirtíocht na saoránach 

“[...] ní roghnóimid duine ar bith, beidh sé go hiomlán oscailte, 
agus go hiomlán cuimsitheach. Labhróimid leo, tabharfaimi d 
cluas le héisteacht leo agus tiocfaimid ar chomhaontú faoi na 
torthaí.” 

Teagmháil le saoránaigh i gceantair iargúlta 

“[...] Sílim go gcaithfimid dul go ceantair iargúlta chun 
teagmháil a bheith againn le gach saoránach.” 

Rannpháirtíocht i bpearsa nó ar líne a dhéanamh a éasca 
agus a inrochtana is féidir 

“[...] Ní mór dúinn teagmháil a dhéanamh le muintir na hEorpa 
ar fud an Aontais againn, agus cluas a thabhairt do na rudaí a 
bhfuil siad ag súil leo, do na rudaí a bhfuil siad ag dúil leo agus 
do na rudaí atá ag déanamh buartha dóibh, rudaí a bhaineann 
lena saol féin: rudaí a bhaineann leis an aeráid, leis an 
ngeilleagar, leis an bhforbairt dhigiteach, le haistriú an 
domhain, le hathruithe déimeagrafacha. Chuir an tUachtarán 
toghaí de chúram orm bealaí a aimsiú chun go mbeifear in ann 
páirt a ghlacadh i bpearsa nó ar líne agus chun na bealaí sin a 
dhéanamh a éasca agus a inrochtana is féidir. Beidh sin ina 
thosaíocht amach is amach agam.” 
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Beart de réir briathair a áirithiú maidir lena n-aontófar 

“[...] Ní mór toradh a bheith ar an gcomhdháil sin. Is 
riachtanach cluas a thabhairt do shaoránaigh ach ní deireadh 
an scéil é. Ní tuiscint go beart. Ní mór dúinn a áirithiú go 
ndéanfar beart de réir briathair maidir lena n-aontófar. Bhí sin 
ina ghealltanas sainráite ag an Uachtarán toghaí ina treoirlínte 
polaitiúla agus beidh mise ag obair i gcomhar le mo chuid 
comhghleacaithe uile go léir laistigh den Choimisiún, agus sa 
Teach seo chomh maith, agus le gach coiste [...] leasmhar – 
agus le gach institiúid eile chun a áirithiú go ndéanfaimi d 
beart de réir ár mbriathar maidir lena n-aontófar.” 

Athruithe ionchasacha ar na conarthaí mar bhearta 
leantacha 

“Má bhíonn gá leis an gConradh a athrú, beidh mé ar ligean 
chun tuilleadh díospóireachta – ní mise amháin, ach sibh go 
léir. Chonacthas dom go rabhthas ag smaoineamh air sin sa 
choiste agus tá sé iontach tábhachtach an Pharlaimint a 
bheith níos láidre, níos cumhachtaí, agus ó tharla gur de bhur  
gcaoirigh mé, bheinn i bhfách leis sin. Ach tá a fhios agaibh go 
mbeidh an Coimisiún ag obair ar dhóigh choláisteach – is é 
rud gur foireann a bheidh ionainn. Mar sin de, má bhíonn cur 
chuige comhaontach againn, beidh mé ina fhabhar sin, ach 
labhraímis leis na saoránaigh a chéaduair agus féachaimis an 
bhfuil an Conradh sin leordhóthanach – ar bhain muid leas as 
na féidearthachtaí go léir a ghabhann leis mar Chonradh. 
Murar bhain, ní mór dúinn cromadh ar na hathruithe a 
chaibidil.” 

Tuarascálacha AFCO ar Thodhchaí na hEorpa 

“Aontaím leis na tuarascálacha sin, dar ndóigh. Bhí mé i 
bhfabhar leo ag na seisiúin iomlánacha, ghlac mé páirt i 
ndíospóireachtaí fiú agus, dar ndóigh, aontaím le hábhar na 
dtuarascálacha sin.” 

Ceart tionscnaimh ag Parlaimint na hEorpa 

“[...] bhí An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla ag plé leis an 
gceart tionscnaimh ar feadh na mblianta agus tá sé i 
ndaingean in bhur dtuarascálacha uile go léir. [...] Más toil leis 
an Uachtarán é, is toil liomsa fosta é, beimid ár mbeirt 
toilteanach air sin a athrú agus an ceart tionscnaimh a 
thabhairt más gá. [...] Ní bheidh mise ina choinne ós rud é gur 
de bhunadh na Parlaiminte mé, agus is mian liom an 
Pharlaimint a chumhachtú. Tá a fhios agam gur rud tábhacht  
é sin dúinn go léir agus daoibh go léir. Mar sin de, tiocfaidh mé 
anseo agus labhróidh mé libh agus feicfimid cad é an t-athrú 
a thiocfaidh ar chúrsaí.” 

An Choimhdeacht 

“[...] Tá mé go mór i bhfabhar na coimhdeachta [...], agus ní 
thiocfaidh athrach air sin. Dar ndóigh, maidir leis an gcolún 
sóisialta, a bhfuil mé i gceannas air, tá agam le haire a 
thabhairt d’inniúlachtaí na mBallstát. Más ea féin, nuair a 
tharlaíonn in áit na garaíochta muid, cad é a bheadh orainn 
gan cuidiú a thabhairt trí chistiú a sholáthar nó trí rudaí a 
dhéanamh a d’fhéadfadh a bheith ina gcuidiú, i Lár agus in 
Oirthear na hEorpa agus sna tíortha i mbéal forbartha go 
háirithe?” 

An Chomhréireacht 

“Tá prionsabal na coimhdeachta, agus prionsabal na 
comhréireachta san áireamh cheana féin. Ní mór dúinn sin a 
choinneáil i gcuimhne agus a chur i suim i dtólamh. Creidim 
go bhfuil an chomhréireacht iontach tábhachtach fosta agus 
ní hualach breise d’aon duine í, go háirithe d’údaráis áitiúla 
agus réigiúnacha.” 

“Cárta dearg” a bhunú i gcás ina gcinnfeadh parlaimint 
náisiúnta go bhfuil an beart ag teacht salach ar an 
gcoimhdeacht 

“[...] Taispeánadh an cárta buí trí nó ceithre huaire go dtí seo. 
Sin an comhartha go gcaithfimid feidhm a bhaint as gach 
acmhainn ó ‘chárta glas’ go ‘cárta buí’. Ní thig liom a rá libh, 
ach cad chuige nach ndéanfaimid é sin a phlé faoi chuimsiú 
comhdháil ar thodhchaí na hEorpa? Más amhlaidh a bheidh 
an chríoch air, ní sheasfainn ina choinne. Táimid go hiomlán 
oscailte cuimsitheach. Is é sin spiorad an Choláiste nua agus 
an Choimisiúin nua.” 

Cearta saoránach de chuid an Aontais Eorpaigh atá ina 
gcónaí sa Ríocht Aontaithe agus do shaoránaigh de chuid 
na Ríochta Aontaithe atá ina gcónaí in AE 

“[...] Rud iontach tábhachtach é an tsaoránacht, go háirithe 
nuair a labhraímid ar Éirinn agus ar Thuaisceart Éireann, agus 
ní mór dúinn machnamh a dhéanamh air sin. Ní leor a bheith 
flaithiúil, dar ndóigh. Beidh orainn tuilleadh a dhéanamh do 
na daoine sin – do shaoránaigh de chuid na Ríochta Aontaithe 
atá anseo san Eoraip, agus dúinne, na hEorpaigh, sa Ríocht 
Aontaithe. 

Luachanna fothaithe an Aontais 

Aontas ina mbeidh dínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, 
an comhionannas, an smacht reachta, urraim do chearta an 
duine, lena n-áirítear na cearta atá ag daoine ar de ghrúpaí  
mionlaigh iad, sin an tAontas a chuirfidh mé chun cinn. Is 
comhluachanna ag Ballstáit na luachanna sin i sochaí a 
mbíonn an t-iolrachas, an neamh-idirdhealú, an 
chaoinfhulaingt, an ceartas, an dlúthpháirtíocht agus an 
comhionannas idir fir agus mná inti. Cloífidh mé le hAirteagal 
2 agus ní thréigfidh mé sin [...]” 

Córas an iarrthóra tosaigh 

“Sa litir mhisin agam agus san iliomad litreacha eile misin, 
cuirtear iallach orainn é sin a chur ar an gclár oibre agus teacht 
os bhur gcomhair, agus ní mór a chur i gcrích. Beidh sé ar an 
gcéad ábhar sa chomhdháil ar thodhchaí na hEorpa: an córas 
Spitzenkadidaten liostaí trasnáisiúnta. Beidh againn leis an 
ndíospóireacht sin a chríochnú faoi dheireadh shamhradh 
2020 agus an bealach chun cinn a aimsiú. 
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Tacaíocht a thabhairt don Eoraip i rith an aistrithe 
dhéimeagrafaigh 

Tionchar an athraithe dhéimeagrafaigh ar ghrúpaí 
éagsúla 

“[...] Breathnóidh mé ar gach gné den athrú déimeagrafach 
agus ar an tionchar a imríonn sé ar na grúpaí lena mbaineann.”  

Mapáil bunaithe ar shonraí Eurostat 

“[...] is ar bhun mapála a dhéanfaidh mé a ndéanfaidh mé [...]  
bainfidh mé úsáid as sonraí Eurostat agus sna sonraí sin, beidh 
gach rud bunaithe ar fhianaise. Mar sin de ní chuirfimid tús leis 
an nós imeachta sin agus ní thosóimid ar aon reachtaíocht a 
achtú gan sonraí nithiúla a bheith againn, a gheobhaidh 
Eurostat.” 

Amlíne mapála 

“[...] Tá dualgas orm [...] sna chéad sé mhí a bheith ag mapáil  
go bhfeicfinn cad é atá le déanamh. Beidh sin ar an chéad 
tuarascáil uaim, faoi cheann mo chéad sé mhí.” 

Fís fhadtéarmach le haghaidh ceantair thuaithe 

“Is mian liom díriú ar cheantair thuaithe. Is minic gurb iad sin 
is mó a bhíonn thíos leis an titim sa daonra, le heaspa 
deiseanna as a dtagann imirce daoine oilte, le ganntanas mór 
i seirbhísí túslíne, agus is minic gurb airde riosca na 
bochtaineachta iontu. Déanfaidh mé an obair ar an bhfís 
fhadtéarmach le haghaidh ceantair thuaithe a chomhordú i 
ndlúthchomhar leis na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha 
freisin. Ní mór dúinn a chur ar a gcumas an leas is fearr is féidir 
a bhaint as a n-acmhainneacht agus tacú leo agus iad ag dul i 
ngleic lena gcuid saincheisteanna ar leith.” 

An bhochtaineacht a chomhrac; 

“Beidh mé ar mo bhionda chun mo chuid dualgas agus na 
himeachtaí sa litir mhisin a chomhlíonadh, agus chun cuidiú le 
saoránaigh Eorpacha, leo siúd atá i ngátar, leo siúd atá i 
mbochtaineacht, agus leo siúd atá fágtha i leataobh, chun saol  
cuibhiúil a bheith acu.” 

Imirce daoine oilte 

“Díreoidh mé ar shaincheist imirce na ndaoine oilte, agus 
tacaíocht á tabhairt agam do na réigiúin is mó atá thíos léi, go 
háirithe tríd an Ráthaíocht don Aos Óg.” 

Páipéar Uaine ar an aosú 

“Cuirfidh mé ar aghaidh Páipéar Uaine ar an aosú chun 
measúnú a dhéanamh ar an méid is féidir agus is gá a 
dhéanamh go háirithe chun an t-aosú gníomhach a chothú, 
agus féachaint an bhfuil na córais cosanta sóisialta againn 
oiriúnach do dhaonra atá ag dul anonn in aois. Déanfar sin i 
ndlúthchomhar leis an Teach seo, agus ar ndóigh leis na 
Ballstáit, a bhfuil na hinniúlachtaí acu sa chuid is mó de na 
réimsí sin.” 

Colún Eorpach na gCeart Sóisialta 

“[...] mar chuid de chur chun feidhme Cholún Eorpach na 
gCeart Sóisialta, déanfaidh mé an obair ar réiteach a 
dhéanamh idir saol na hoibre agus saol an teaghlaigh a 
chomhordú.” 

Cothromaíocht idir an obair agus an teaghlach 

“Caithfimid teacht ar uaireanta oibre atá níos fearr, ar 
bhonneagar atá níos oiriúnaí do mháithreacha agus 
d’aithreacha [...] cad é a bheadh orainn gan aire a thabhairt do 
theaghlaigh agus beartas atá fabhrach do theaghlaigh a 
bheith againn? Tá mise ina fhabhar mar sin. Tá sin ar 
phríomhcholúin den cholún Eorpach sóisialta.” 

Cearta leanaí a chosaint 

“Is é cinneadh na Parlaiminte é sin, [...] Ciste Sóisialta na hEorpa 
Plus. D’iarr an Pharlaimint seo EUR 5.9 milliún a ionchorprú sa 
chéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile le haghaidh cosaint  
leanaí agus ráthaíocht i dtaobh leanaí. Bheinn ina fhabhar sin. 
Iarraidh mé tuilleadh, más féidir é, ach cuirimis ceist ar an 
gCoimisinéir Hahn cad é a mheas air. [...] Cuirfidh mé cinntí na 
Parlaiminte agus bhur gcinntí féin san áireamh i dtólamh. 

Tuilleadh infheistíocht a dhéanamh ar son thodhchaí ár 
leanaí 

Beidh mé ar thús cadhnaíochta san obair ar infheistíocht a 
dhéanamh ar son ár leanaí. [...] Ní infheistíocht thábhachtach 
go dtí é. Déanfaidh mé an obair ar ráthaíocht nua i dtaobh 
leanaí a chomhordú agus tíolacfaidh mé straitéis 
chuimsitheach um chearta an linbh.” 
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

MARGARITIS SCHINAS 
Leas-Uachtarán ainmnithe 
An Dóigh Bheatha Eorpach a chur chun cinn 

Tháinig Margaritis Schinas, Leas-Uachtarán ainmhithe, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 03 Deireadh Fómhair 2019 
chun ceisteanna a chuir FPEanna ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, ón gCoiste 
um Chultúr agus um Oideachas, agus ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta a fhreagairt. Le linn na 
héisteachta, thug sé roinnt gealltanas a dtarraingítear suntas orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais 
sin dá réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin 
Eorpaigh, a sheoladh chuige, lena n-áirítear: 

 Scileanna, oideachas agus lánpháirtiú; 
 Teacht ar chomhthuiscint maidir leis an imirce; agus 
 Aontas Slándála. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a dtagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar  shuíomh gréasáin 
na n-éisteachtaí de na Coimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an Leas-
Uachtarán ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sé freagraí i scríbhinn orthu.
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Scileanna, oideachas agus lánpháirtiú; 

Aontas an chomhionannais agus na héagsúlachta 

“A áirithiú go dtabharfaimid saineolas i gceann a chéile as 
réimsí beartais, le béim ar dhaoine agus ar thorthaí nithiúla an 
cion oibre a bheidh agam.” 

“Dhá bheith an Eorpaigh: léiriú cultúrtha agus an tsaoirse 
chultúrtha [...]. In éineacht le Mariya Gabriel agus lenár 
seirbhísí, beidh mé iontach sásta breathnú ar chásanna nó ar 
ábhair [a bhaineann leis an gcinsireacht agus le cos ar bolg ar 
na healaíona] a thagann faoinár sainchúram, toisc go mbeadh 
sé spéisiúil againn fios a fháil cad é atá ag dul ar aghaidh agus 
cad é is féidir linn a dhéanamh chun cabhair a thabhairt.” 

An cultúr agus an spórt / an Cór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach agus Discover EU 

“Aontaím leis an iliomad tuairimí a tugadh gur cheart tuilleadh 
ná taisteal amháin a bheith i gceist do na daoine a bhíonn 
páirteach in DiscoverEU agus sa Chór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach. Ba cheart go mbainfeadh siad taithí as, ba cheart go 
dtaitheodh siad scileanna de shaghas éigin agus ba cheart go 
mbainfeadh siad eolas áirithe as don tsochaí i gcoitinne agus 
tá mise toilteanach ar obair air sin.” 

“Níl amhras ar bith ná go bhfuil gné de rannpháirtíocht na 
hóige a athraíonn ó bhun an dearcadh atá againn ar an aeráid 
agus ar an gcomhshaol [...]. Mar sin de, trí na cláir don óige atá 
againn (an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach, DiscoverEU) 
déanfaidh mé mo sheacht ndícheall an tionscnamh 
inbhuanaitheachta a bhfuil baint ag an óige leis a chur chun 
cinn.” 

“Ná déanaimis dearmad ar bhua amháin de chuid na hEorpa: 
an oidhreacht chultúrtha againn, oidhreacht nach mór dúinn 
leanúint d’infheistiú inti agus dá cur chun cinn laistigh agus 
lasmuigh dár dteorainneacha”. 

“Ba mhaith liom leas iomlán a bhaint as na sineirgí idir an obair 
atá ar bun ag Mariya Gabriel ar an spórt, agus an obair atá ar 
bun ag Stella Kyriakides ar nósanna maireachtála sláintiúla [...] . 
Ba cheart dúinn ár gcuid airgid agus ár gcuid cabhrach a chur 
isteach i [...] rannchuidithe is féidir linn a dhéanamh ar leibhéal 
an phobail.” 

Oideachais / Limistéar Eorpach Oideachais 

“Oibreoimid chun Limistéar Eorpach an Oideachais a fhíorú 
agus chun na Ballstáit a spreagadh chun a gcórais oideachais 
agus oiliúna a athchóiriú agus a nuachóiriú, lena n-áirítear san 
fhoghlaim dhigiteach. Áiritheoidh mé go mbainfimid úsáid as 
Erasmus+, DiscoverEU agus an Cór Dlúthpháirtíochta 
Eorpaigh chun an óige a chumhachtú agus deiseanna 
soghluaisteachta nua a chur ar fáil.” 

“Ní mór dúinn limistéar Eorpach sin an oideachais a chruthú 
faoi 2025. Is é sin an phríomhthosaíocht atá againn. Leis sin a 
bhaint amach, ní mór dúinn a bheith in ann freastal ar gach 
leibhéal oideachais ó scoileanna go hollscoileanna. Ní mór 
dúinn cárta mic léinn Eorpach a chruthú. Ní mór dúinn cur leis 
na comhghuaillíochtaí Eorpacha idir ollscoileanna a bhunaigh 
muid cheana féin. Ní mór meas a bheith againn ar 
mhúinteoirí.” 

“Tá ciste Erasmus+ [...] ar na cláir is rathúla i stair an Aontais 
agus tacaímid go hiomlán leis an smaoineamh atá agat na 
hacmhainní a shanntar dó a mhéadú faoi thrí [...]. Tá gnéithe 
áirithe de Erasmus+ a chuireann bac ar roinnt daoine páirt a 
ghlacadh ann de dheasca easpa acmhainní nó ar chúis eile [...]. 
Déanfaidh mé sin a phlé le mo chomhghleacaí an tUasal  
Schmit [...] go bhfeice mé an féidir linn teacht ar mhaoiniú ó 
Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE) chun cur ar chumas na 
ndaoine óga sin páirt a ghlacadh in Erasmus+.” 

“Chun go bhféadfar a áirithiú nach mbeidh aon leanbh fágtha 
in áit na leathphingine, tabharfaimid isteach Ráthaíocht  
Eorpach i dtaobh Leanaí chun a áirithiú go mbeidh ag leanaí 
atá i mbaol na bochtaineachta nó an eisiaimh, rochtain ar na 
cearta is bunúsaí amhail cúram sláinte agus oideachas.” 

“Geallaim go bhfeicfear go minic ar bráid mé [...] in ionaid 
oiliúna, i scoileanna, in ollscoileanna.” 

Ganntanais scileanna a shainaithint agus athoiliúint 

“Mar le scileanna de, sílim go gcaithfimid an dá thrá a fhreastal. 
Sa chéad dul síos [...], ní mór dúinn leanúint d’infheistíocht a 
dhéanamh i scileanna do mhargadh an tsaothair agus an 
neamhionannas a chomhrac. [...] Ach tá rud eile ann a 
bhaineann le scileanna, agus is gá tuilleadh a dhéanamh faoi. 
Is é sin ceist na scileanna boga a bhaineann le cuimsiú: ní 
scileanna iad a rachadh duine ar fostú dá mbarr b’fhéidir, ach 
scileanna a chuirfeadh ar chumas an té a mbeadh siad acu a 
bheith páirteach ar dhóigh níos fearr sa tsochaí ina bhfuil siad 
dá mbarr. Comhrá a dhéanamh le daoine eile, spórt a 
dhéanamh, cuairt a thabhairt ar iarsmalanna, páirt a ghlacadh 
in imeachtaí sochaí sibhialta. Tá rún daingean againn, le 
cabhair Mariya Gabriel agus Nicolas Schmit, aghaidh a 
thabhairt ar an dá ghné sin den obair: leis an dlí, toisc an 
reachtaíocht maidir leis sin a bheith againn cheana féin; leis na 
hionstraimí againn; le CSE, Erasmus+, an Cór  
Dlúthpháirtíochta Eorpach agus DiscoverEU.” 

Tá dhá rud le déanamh [...]: sa chéad dul síos, le 'huas-sciliú'  
áirithímid gur féidir codanna den tsochaí, a bhfuil bac ar leith 
eatarthu féin agus scileanna áirithe, a ardú go leibhéal ar ar 
féidir leo tairbhe a bhaint as an teicneolaíocht dhigiteach [...] . 
Sin é an obair is féidir linn a dhéanamh ar an ngné shóisialta 
den réimse cúraimí. An chuid eile ná bearna na scileanna a 
dhúnadh. Is é sin: an rud is féidir linn a dhéanamh le haghaidh 
a thabhairt ar an scéal go mbeidh 250,000 oibrí oilte sa réimse 
digiteach de dhíth orainn faoi cheann na bliana seo chugainn 
[...]. Agus is ann a bhfuil páirt le himirt ag an imirce dhleathach, 
is ann a dhéantar idirghabháil dhearfach trínar mhínigh 
Mariya Gabriel daoibh – an Plean Gníomhaíochta don 
Oideachas Digiteach – trí úsáid a bhaint as ár sruth oideachais 
i limistéar Eorpach an oideachais chun na scileanna sin atá in 
easnamh againn a fháil.” 

“Mar sin de, is tosaíocht é cur le foghlaim ar feadh an tsaoil. Ní 
mór dúinn é a dhéanamh trí shraith chuimsitheach ionstraimí, 
an Clár Oibre Nua Scileanna, Erasmus+ agus CSE. Ní mór dúinn 
cabhrú go soiléir leis na Ballstáit na sainriachtanais don 
fhoghlaim ar feadh an tsaoil a shainaithint [...]. Maím ar fad go 
gcaithfimid tosú ón mbun aníos. 
 



Gealltanais a tugadh ag éisteachtaí na gCoimisinéirí ainmnithe 
 

 
37 

Caithfimid dul chuig na Ballstáit, riachtanais a aithint agus 
ansin beartais agus ionstraimí ón AE a chur in oiriúint dóibh.” 

“Ní féidir breathnú ar chúrsaí oiliúna mar dheis chun daoine  
óga a chur ag obair ach iad a bheith ag obair i ndálaí éiginnte 
agus coincheap na hoiliúna á chur as a riocht. Mar sin de, ní 
bhíonn ciall le cúrsaí oiliúna ach amháin mura maireann siad 
ach go ceann tréimhse teoranta ama a leagtar amach go 
beacht i dtéarmaí na scileanna agus na foghlama atá i gceist. 
Agus sílim go bhfuil sé an-tábhachtach labhairt ar chúrsaí pá 
freisin. Agus mura gcomhlíonfar na coinníollacha sin, ní cúrsaí  
oiliúna atá i gcúrsaí oiliúna a thuilleadh. Mar sin de, measai m 
go leanfaidh an Coimisiún de bheith ag obair air sin le Nicolas 
Schmit, ionas go mbeidh sé ina phrionsabal uilíoch sa chineál 
sin oibre.” 

“Níl mé sásta go bhfuil go leor de na saincheisteanna a 
phléimid, amhail foghlaim ar feadh an tsaoil, an dífhostaíocht  
i measc na hóige, scileanna, an t-uas-sciliú, scaipthe ar fud an 
Choimisiúin. Mar sin de, ní mór dúinn – agus measaim, gurb é 
sin an ról atá agam, in éineacht leis an gCoimisinéir um Poist, 
an Coimisinéir um Oideachas, Cultúr, an Óige agus Spórt, an 
Coimisinéir um Chomhionannas, agus an Coimisinéir um 
Shláinte – an rud ar fad a thabhairt i gceann a chéile”. 

Lánpháirtiú imirceach agus dídeanaithe a fheabhsú 

“Tá sé i gceist agam filleadh ar Phlean Gníomhaíochta 2016 
maidir le himircigh agus dídeanaithe a lánpháirtiú. [...] Bhí 
áthas orm a fheiceáil go ndéanfaí lánpháirtiú fadtéarmach 
imirceach agus dídeanaithe a ionchorprú faoi Chiste Sóisialta 
na hEorpa Plus. Beidh tarraingt againn ar uirlisí agus ar 
acmhainní breise chun tacú le tionscnaimh chuimsithe dá 
thairbhe.” 

“Tá féidearthacht ann athbhreithniú a dhéanamh ar an 
reachtaíocht atá ann maidir le cónaitheoirí fadfhanacht a 
saothair [...] reachtaíocht a bhfuil athbhreithniú ag teastáil go 
géar uaithi. Agus tá athbhreithniú beartaithe. [...] Tá mé 
lántoilteanach breathnú ar leasú reachtach ar an reachtaíocht 
maidir le cónaitheoirí fadfhanachta go díreach chun dul i 
ngleic le haon chonstaicí ionas go mbeidh deis ag daoine a 
bhfuil cónaí orthu go dleathach leas a bhaint as 
soghluaisteacht lucht saothair ar fud AE.” 

Teacht ar chomhthuiscint maidir leis an imirce; 

Chomhaontaithe Nua maidir leis an Imirce agus an 
Tearmann 

“Ní gan uídh gan oídh é an Comhaontú Nua maidir leis an 
Imirce agus an Tearmann a bhaint amach [...], ach creidim gur 
féidir linn a bhaint amach le cur le chéile agus le ceachtanna a 
fhoghlaim ón am a chuaigh thart. Ní mór don chomhaont ú 
nua sin a bheith trasearnálach agus polasaithe inmheánacha 
agus seachtracha a thabhairt le chéile. Maidir le hathchóiriú an 
Chomhchórais Eorpaigh Tearmainn atá againn, is é céad rud a 
dhéanfaimid, in éineacht leis an gCoimisinéir um Ghnóthaí  
Baile, ná dul i mbun idirphlé libhse agus leis na Ballstáit. [...]  
Cuirfimid roghanna in bhur láthair gan a bheith i bhfad leis, ar 
roghanna iad ar mhaith linn plé a dhéanamh orthu agus 
teacht ar chomhaontú fúthu, ní dhéanfaimid aon rud a 
mholadh go dtí sin.. ” 

“Sílim go gcaithfimid tús a chur leis an mbéim a choinneáil ar 
athchóiriú Bhaile Átha Cliath agus na nósanna imeachta 
comhfhreagracha ach chomh maith leis sin siúl a chur faoin 
scéal, agus na gnéithe eile uile go léir a dhéanann an scéal a 
thabhairt le chéile: fillteacha, comhaontuithe agus socruithe 
nua um athligean isteach, Schengen, teorainneacha.[...]. Ní 
mór dúinn an dul chun cinn a bhain muid amach sna cúig 
théacs reachtaíochta, agus a shaothraigh sibh go han-mhait h 
i bParlaimint na hEorpa, a choinneáil. [...] Ar an dara dul síos, ní 
mór dúinn díriú ar an dá théacs atá ar iarraidh: téacs Bhaile 
Átha Cliath agus téacs na Nósanna Imeachta. [...] Chun an 
sceach a bhaint den bhearna roimh na Ballstáit sin atá ag cur 
bac air seo ní mór dúinn a bheith in ann teacht ar fhuascailt  
nua [...]. Ar an gcéad dul síos, socruithe um fhillteacha agus 
athligean isteach [...] Ní mór dúinn athbhreithniú a dhéanamh 
ar thogra Schengen ansin toisc go bhfuil saoirse inmheánach 
nasctha leis an dóigh a ndéanaimid ár dteorainneacha a 
chosaint. 

“Is é ár rún é leis an gCoimisinéir ainmnithe ábhartha [...] faoi  
dheireadh na bliana seo páipéar ullmhúcháin [...] a fhoilsiú ina 
leagfar amach na príomhcheisteanna a gcaithfear aghaidh a 
thabhairt orthu [...]. Agus ansin [...] beimid in ann an 
fuinneamh nua sin a chruthú agus tacaíocht ó choláiste 
iomlán na gCoimisinéirí agus ón Uachtarán toghaí againn ag 
tús na bliana seo chugainn.” 

“Mar sceach i mbéal bearna, [....] go dtí go dtiocfaidh córas nua 
tearmainn i bhfeidhm, ní mór dúinn tacú le Ballstáit chun 
socruithe sealadacha a chur san áireamh maidir le díbhordáil. 
I mo chás-sa de, ní mór gur cuid dílis den scéal iomlán plé ceart 
a dhéanamh leis an iliomad eagraíochtaí neamhrialtasacha a 
dhéanann sárobair chuardaigh agus tharrthála sa 
Mheánmhuir.” 

“Déanfar gach togra agus tionscnamh de chuid an 
chomhaontaithe nua leis an aidhm – aidhm chomhthreomhar  
– ceal a chur i rialuithe teorainneacha inmheánacha agus 
filleadh ar limistéar Schengen atá lánfheidhmiúil.” 

“Beidh mé i gceannas ar thionscnamh athbheoite chun na 
daoine siúd nach bhfuil aon cheart acu fanacht a chur ar ais: ar 
an gcéad dul síos tríd an athchóiriú a chríochnú ar rialacha 
inmheánacha AE maidir le filleadh, agus ar an dara dul síos, trí 
chomhaontuithe um athligean isteach a thabhairt chun críche 
le tíortha tosaíochta atá ina dtíortha idirthurais agus 
tionscnaimh.” 

Bealaí chun imirce dhleathach a chruthú 

Mar sin de, ní ag brath ar an imirce neamhdhleathach a 
chomhrac atáimid chun rud éigin fiúntach a dhéanamh maidir 
leis an imirce dhleathach. Is rud é nach mór dúinn a eagrú i 
gceart, ar dhóigh dhearfach. [...] Na tionscadail phíolótacha sin 
a chuireann ar chumas roinnt dár mBallstáit, le cabhair uainn, 
tosú ag plé le roinnt scileanna imirce atá dleathach – is tús 
maith é sin. Ní mór dúinn tuilleadh a dhéanamh den chineál 
céanna. Anois, tá mé núíosach aige seo, ach tá mé 
lántoilteanach athbhreithniú a dhéanamh ar ár dtogra maidir 
leis an gCárta Gorm. Feicimis cad air ar theip. [...] caithfimid fad 
a bhaint as na conairí daonnúla i dteannta an athlonnaithe, 
toisc gur bealaí ordúla eile iad sin chun daoine a thabhairt  
isteach go dleathach.” 
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“Ag cur le tionscadail phíolótacha, atá ar siúl, maidir leis an 
imirce dhleathach, cuirfidh mé scéimeanna imirce dleathaí a 
bheidh nua-aimseartha agus spriocdhírithe chun cinn a 
fhreagróidh do riachtanais gheilleagar AE, do mhargadh an 
tsaothair agus do dhúshláin dhéimeagrafacha, agus 
áiritheoimid go gcuirfear conairí daonnúla ar bun ar shamhai l  
na sásraí éigeandála idirthurais chun na Nígire agus anois go 
Ruanda freisin.” 

Comhleanúnachas ghnéithe seachtracha agus 
inmheánacha na himirce 

“Ceann de na tosaíochtaí a bheadh agam, maille le Jutta 
Urpilainen [...], tús nua a chur, go luath sa sainordú, le sraith de 
chomhaontuithe nua athghlactha le tíortha idirthurais agus 
tionscnaimh. 

“Tá sé an-tábhachtach labhairt a chéaduair [...] le tríú tíortha. 
[...] Caithfimid [...] comhaontuithe domhanda a lorg, réitigh atá 
le leas gach duine. Agus sna comhaontuithe sin ní mór dúinn 
breathnú ar bhunchúis na faidhbe agus aghaidh a thabhairt  
uirthi sin. Ní mór dúinn breathnú ar riachtanais forbartha na 
dtíortha sin freisin. Caithfimid breathnú ar na deiseanna atá 
ann do dhaoine óga maireachtáil sa bhaile agus saol réasúnta 
a bheith acu [...]. Is é sin an uaillmhian atá agam agus is air sin 
a labhair muid le Ylva Johansson. 

“Is fíor go raibh toradh ar an Ráiteas comhpháirteach ó AE 
agus ón Tuirc go dtí le gairid [...] Is fíor freisin gur fágadh roinnt 
gnéithe den chomhaontú gan chríochnú [...]. Sílim go 
gcaithfimid filleadh ar an gcomhaontú, é a athnuachan [...]  
Táimid ag dul a phlé sin le rialtas na Tuirce [...]. Ní fhágfar an 
Ghréig léi féin chun sreabha imirce a bhainistiú, ní féidir linn 
an Ghréig a fhágáil léi féin [...]. Tá súil agam go mbeimid in ann 
breathnú as úire ar an gcomhaontú idir an tAontas Eorpach 
agus an Tuirc sna seachtainí atá romhainn ar dhóigh 
dhearfach.” 

Aontas Slándála 

Aontas Eorpach Slándála  

“Is é seo an tAontas céanna a leagann síos caighdeáin 
dhomhanda cosanta sonraí agus príobháideachais, agus [...] is 
de mo chúram é freisin a áirithiú go n-urramófar cearta 
bunúsacha ina ndéanfaimid sa tslándáil. Ní mór meas ar 
chearta bunúsacha a bheith i ndearadh beartas ón tús. 
Déanfaidh sin treoir do mo chuid oibre freisin, agus na tograí 
maidir le hidir-inoibritheacht á gcur chun feidhme agam, rud 
a bheidh thar a bheith tábhachtach de réir mar a sheolfaimid 
na córais nua faisnéise againn.” 

Nasc is fearr a dhéanamh idir obair an Choimisiúin ar an 
tslándáil inmheánach agus sheachtrach 

“Maidir leis an obair sin atá ar bun anois ar shonraí a choimeád, 
is rud é a mhairfidh laistigh den Choimisiún. Leanfaimid de 
mheasúnú a dhéanamh ar an staid i ndiaidh cinntí ón gCúirt 
Bhreithiúnais, ach tuigim freisin go bhfuil go leor cásanna 
cúirte eile atá ar feitheamh. Bhí mé i gcomhairle leis na 
seirbhísí agus thuig mé uathu gurbh fhearr daoibh ligean do 
na cásanna sin atá ar feitheamh a thabhairt chun críche sula 
ndéanfaimid cinneadh ar na chéad chéimeanna eile.” 

Cobhsaíocht an Aontais a fheabhsú chun bagairtí 
hibrideacha a chosc, a bhrath agus a fhreagairt 

“Cuirfidh mé béim gan stad ar a bhfuil comhaontaithe againn 
le chéile a chur chun feidhme. Déanfaidh mé cur chuige 
comhordaithe a chur chun cinn maidir le hEorpaigh a chosaint  
ar líne, trí ghlacadh lenár dtogra maidir le hInneachar  
Sceimhlitheoireachta Ar Líne, tríd an nGníomh atá le teacht 
maidir le Seirbhisí Digiteacha a ionchur agus trí infheistíocht a 
dhéanamh in obair Fhóram Idirlín an Aontais Eorpaigh. 
Tapóidh mé gach deis dá bhfaighidh mé chun neartú le teacht 
aniar agus freagairt AE ar bhagairtí hibrideacha, a chuireann ár 
gcórais agus an daonlathas atá againn i mbaol.” 

“Sílim gur mhó a bhainfeadh sin domsa – a áirithiú nuair a a 
chuirfear an tAcht um Sheirbhísí Digiteacha i dtoll a chéile [...], 
gurb é sin an t-am a gcaithfimid an chothromaíocht cheart a 
aimsiú idir beartas, an tslándáil agus an ráthaíocht. [....] Sílim 
gur féidir linn aghaidh a thabhairt go leordhóthanach ar na 
hábhair imní sin leis an dearbhú sin gur cearta bunúsacha atá 
taobh thiar dár mbeartas slándála [....] Agus níor cheart 
breathnú ar chearta bunúsacha [...] mar mheasúnú tionchair a 
chaithfimid a dhéanamh ag pointe éigin ag an deireadh. [...]  
Caithfear a dhéanamh nuair a shocróimid ar bheartas ón 
bhfíorthús.” 
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

JOHANNES HAHN 
Coimisinéir ainmnithe 
Buiséad agus Riarachán 

Tháinig Johannes Hahn, Coimisinéir ainmnithe, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 3 Deireadh Fómhair 2019 chun 
ceisteanna a chuir FPEanna ón gCoiste um an mBuiséad, ón gCoiste um Rialú Buiséadach agus ón gCoiste um Ghnóthaí 
Dlíthiúla a fhreagairt. Le linn na héisteachta, thug sé roinnt gealltanas a dtarraingítear suntas orthu sa doiciméad seo. 
Déantar tagairt sna gealltanais sin dá réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula von der Leyen, 
Uachtarán toghaí an Choimisiúin Eorpaigh, a sheoladh chuige, lena n-áirítear: 

 an Creat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 
 nuachóiriú agus digiteáil an Choimisiúin; agus 
 leasanna airgeadais AE a chosaint. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil arshuíomh gréasáin 
na n-éisteachtaí de na Coimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir 
ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sé freagraí i scríbhinn orthu.
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PE 629.837 

An creat airgeadais ilbhliantúil (CAI) agus 
acmhainní dílse 
An bealach chun tosaigh maidir le CAI 

“Is féidir a bheith ag brath orm cás láidir a dhéanamh gur 
dochar don scóip atá faoinár mbeartais is ea an tionchar a 
bheadh ag buiséad a bheadh ní ba lú ná mar a mhol an 
Coimisiún [1.1% de OIN] agus go gcuirfeadh sé isteach ar 
chumas an Aontais feidhmeannas a dhéanamh go 
héifeachtúil”. “Sin an chuid is lú de”. 

“Seo an bealach ceart chun tosaigh: cur chuige ón mbun aníos 
a bheith ann, an ceann sprice a bhaintear amach a aithint agus 
ansin iarracht a dhéanamh dul i mbun caibidlíochta”. 
“Déanfaidh mé iarracht a chur ina luí, go háirithe orthu siúd 
atá dírithe go mór ar an tsaincheist seo an 1%, go bhfuil gá le 
tuilleadh solúbthachta uathu mar gheall ar dhúshláin nua 
agus tascanna nua”. “Is mian liom gach a bhfuil de dhíth a chur 
i bhfáth orthu. Agus labhróidh mé leis na meáin freisin”. 
“Beimid ag seasamh libh sa díospóireacht leis an gComhairle. 
Tá sé tuigthe ag cuid mhór Ballstát [...] go bhfuil gá dáiríre le 
hacmhainní iomchuí”. 

“Dá mhéad an buiséad – 1.1% nó 1.3% d'Ollioncam Náisiúnta 
- níor leor é chun na riachtanais agus na tionscadail go léir a 
bhfuil breisluach Eorpach acu a mhaoiniú. Ba cheart breathnú 
ar bhuiséad an Aontais mar spreagadh ríthábhachtach i dtaca 
le hinfheistíochtaí poiblí agus príobháideacha, spreagadh a 
chuireann na hinfheistíochtaí sin i dtreo tosaíochtaí polaitiúla 
de chuid AE“. 

“ní le hairgead amháin a bhaineann sé, is amhlaidh a 
bhaineann sé leis na saincheisteanna eile a dtagraítear dóibh, 
i.e. acmhainní dílse, leibhéal na solúbthachta a choinneáil 
agus a mhéadú fiú, agus an Smacht Reachta a thabhairt  
isteach. Is leis sin go léir a bhaineann sé, agus leis an mbeartas 
a nuachóiriú. [...] Is é an rud is tábhachtaí dul i láthair ár 
saoránach agus a mhíniú cad chuige a bhfuil an buiséad sin de 
dhíth orainn. [...] Má tháirgtear EUR 100 caithfear EUR 50 a íoc 
leis an stát, fanann EUR 49 sa bhuiséad náisiúnta agus ní 
chuirtear ach EUR 1 chuig an Aontas Eorpach – le haghaidh na 
mbeartas uile go léir a bhfuil géarghá ag ár saoránaigh leo 
agus a iarrann siad”. 

Acmhainní dílse 

“Tá mé suite dearfa de go bhfuil sé ríthábhachtach teacht ar 
chomhaontú faoi scéal an ioncaim chun an chaibidlíocht ar 
CAI a thabhairt chun críche. Thug Parlaimint na hEorpa le fios 
go bhfuil athchóiriú acmhainní dílse agus éagsúlú foinsí  
ioncaim mar choinníoll le bheith ábalta brath ar a toiliú don 
chreat amach anseo. Cuirfidh mé an seasamh sin i gcuimhne  
don Chomhairle”. 

Táille ar phlaisteach agus síneadh ar ioncaim cheantála ETS 
(Córas Trádála Astaíochtaí): “is dhá réimse iad sin is féidir 
toradh nithiúil tapa a bheith orthu, creidim”. CCTB 
(Comhbhonn don Cháin Chorparáide) agus cáin dhigiteach 
“d’fhéadfaí agus ba cheart iad a chur leis”. “Tá oscailteacht 
maidir leis an gcáin charbóin trasteorann”. “Má ardaítear í ba 
cheart í a imfhálú i gcomhair tionscnaimh a bhaineann leis an 
aeráid”. 

“Ba cheart dúinn sciar na n-acmhainní dílse sa bhuiséad 
iomlán a mhéadú de réir a chéile”. “Níl an difreáil sin idir 
tairbhithe agus glan-ranníocóirí bailí a thuilleadh, [...] is 
rímhinic a bhaineann glan-ranníocóirí tairbhe as infheistíocht 
sna tíortha tairbhíocha”. “Ba mhaith liom a bheith réidh leis an 
difear sin”. 

An ghné ama agus plean teagmhais 

“Ní dhéanfaidh mé dhá leath de mo dhícheall le comhaont ú 
tráthúil a éascú maidir le creat airgeadais atá inchurtha leis an 
ngnó”. “A ghastacht atáimid, [...] is amhlaidh is luaithe is féidir 
linn cur chun feidhme nithiúil a dhéanamh agus ár n-
aidhmeanna polaitiúla go léir a shaothrú”. “Comhaontú in am 
trátha, ciallaíonn sin toradh a fháil i dtrátha dheireadh an 
gheimhridh”. 

“Ní mór dúinn ár n-aird a dhíriú air sin, ach déanfaidh mé an 
fhírinne libh: ní mór don Choimisiún ullmhú, ar ndóigh, tá an 
fhoireann ag ullmhú bearta éigeandála i gcás nach 
bhfaighimid comhaontú tráthúil. [...] Is féidir liom a ghealladh 
daoibh go cinnte dá dtarlódh cás mar sin, go gcuirfimis na 
dréacht-théacsanna riachtanacha chun cinn. 

Riaráiste na n-íocaíochtaí a íoslaghdú 

“Tá gá againn le comhaontú gasta tapa ar CAI, óir, an t-am 
deireanach, de bhrí nach ndearnadh an cinneadh ach [...] dhá 
sheachtain roimh an dáta éagtha bhí na riaráiste 
míchlúiteacha ann, toisc go raibh sé cúpla mí sular  
comhaontaíodh faoi na cláir earnála agus ar a mhuin sin bhí 
moill ar an gclárú”. 

“Tá ionstraimí solúbthachta tugtha isteach agaibh agus is 
féidir na hionstraimí solúbthachta sin a úsáid i gcás ina 
mbeidh srianta íocaíochta ann”. 

Athbhreithniú meántéarmach 

“Tacaíocht iomlán. Ba chóir go dtarlódh sé, feictear dúinn go 
bhfuil ciall leis sa mhéid a bhaineann leis an tráthchlár [...] tá 
claon beag níos mó solúbthachta uainn ionas nach mbeimid 
go díreach ag fanacht leis an athbhreithniú meántéarmach; a 
luaithe a aithneoimid nach bhfuil clár amháin nó clár eile á 
ionsú mar is ceart nó nach bhfuil an toradh a teastaíodh á 
bhaint amach aige, ní mór dúinn oibriú ar na táscairí ar 
ndóigh”. “Caithfimid é sin a dhéanamh roimh an 
athbhreithniú meántéarmach agus má bhíonn aon 
choigeartuithe riachtanacha le déanamh roimh sin, bheadh 
ciall leis sin freisin. 

An Aeráid – Ciste um Aistriú Cóir – Dáileadh agus ionsú 
cistí AE ar fud AE 

25% de chaiteachas bhuiséad AE a bhaineann leis an aeráid 
“ní deireadh an scéil é agus ná ligtear gurb é an chríoch 
dheiridh é”. “Cuireadh go leor ar aghaidh cheana féin ach 
anois ní mór dúinn breathnú orthu sin [...] cuspóirí ag leibhéal 
an chláir”. “Má bhíonn comhaontú ginearálta ann go bhfuil gá 
le coigeartuithe, ar ndóigh, déanfaidh mé mo mhachnamh 
air”. 
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Lorg caiteachais a bhaineann leis an aeráid a chur: “is rud é sin 
ar gá dúinn aghaidh a thabhairt air agus beidh mé ag tabhairt 
isteach bearta sonracha chuige sin. [...] Ní mór dúinn a bheith 
níos soiléire sa dóigh a leagaimid amach cláir cionn is gurb 
ann a thionscnaíonn go leor tionscadal iontach fiúntach”. Ní 
mór dúinn a áirithiú nach mbeidh ár sruthanna cistithe ag 
teacht salach ar a chéile. 

Maidir leis an mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI) “gné amhái n 
a d’fhéadfadh a bheith ann [...] iasachtaí, ráthaíochtaí, táirgí 
airgeadais, nó aon rud eile a dhiúltú do thógáil láithreán 
táirgthe fuinnimh a dhónn gual nó lignít”. 

“Beidh sé ina thosaíocht agamsa i gcaibidlíocht CAI an Ciste 
um Aistriú Cóir nua a chur san áireamh. Beidh buiséad AE ina 
eiseamláir le leanúint agus cuirfidh sé cistí ar fáil do réigiúin 
agus do phobail is mó a bhfuil gá acu leo”. “Is mian linn tacú 
leis na réigiúin sin a sceitear cuid mhór astaíochtaí CO2 astu”. 

“Ní mór dúinn cabhrú le roinnt tíortha feabhas a chur ar a ráta 
úsáidte ionas gurb amhlaidh a úsáidfear an t-airgead atá ar 
fáil”. 

Nuachóiriú agus digiteáil 
Timthriall buiséadach atá bunaithe ar bheartais agus ar 
shonraí 

“Tá mé tiomanta na naisc idir feidhmíocht clár caiteachais 
agus pleanáil, cur chun feidhme agus tuairisciú buiséad a 
fheabhsú. Aontaím freisin gur cheart go mbeadh aon chreat 
buiséadach den sórt sin bunaithe go soiléir ar bheartais agus 
go bhféadfaí athchoigeartú ceart a dhéanamh ar chláir i 
gcomhréir le tosaíochtaí polaitiúla ar bhonn faisnéis 
feidhmíochta agus ar bhonn a mheasúnaithe”. 

“Cé gurb iad na Ballstáit atá freagrach ar fad as bainistiú 
comhroinnte, déanfaidh mé mo dhícheall freisin chun 
forbhreathnú is cuimsithí a áirithiú ar chaiteachas agus ar 
phríomhshonraí”. 

Chun tuilleadh siúl a chur faoin nós imeachta um 
tharscaoileadh: “toisc amháin atá le cur san áireamh ná an 
bhfuil an Ballstát in ann na sonraí a chur ar fáil tapúil go leor”. 

“Thug muid dár n-aire bhur gcuid moltaí chun tuairisciú an 
Choimisiúin a fheabhsú agus a chuíchóiriú. Déanfaidh mé 
iarrachtaí ar leith aghaidh a thabhairt air sin maidir leis na 
tuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíocht ó gach ard-
stiúrthóireacht, maidir leis na ráitis chláir a ghabhann leis an 
dréachtbhuiséad, agus an tuarascáil bhliantúil ar bhainistíocht  
agus ar fheidhmíocht”. 

Riarachán digiteach 

“Is iomaí córas TF a bhíonn ann. Tasc mór amháin a bheidh ann 
amach anseo [...] iarracht a dhéanamh na córais éagsúla go léir 
a chomhchuibhiú [...] ní bhaineann sé le [...] digiteáil laistigh 
den Choimisiún amháin, baineann sé leis an idir-
inoibritheacht leis na córais atá ag na Ballstáit, agus atá ag 

institiúidí éagsúla sna Ballstáit; ba cheart go gcuirfeadh sin siúl 
faoin tuairisciú againn”. 

“Áiritheoidh mé go mbeidh na huirlisí agus an cumas ag an 
gCoimisiún Eorpach chun digiteáil a bhaint amach gan dul i 
nguais nua”. 

Straitéis acmhainní daonna 

“Beidh straitéis Acmhainní Daonna againn a chuirfimid in bhur  
láthair go gairid”. “Caithfimid breathnú ar dhóigh leis na poist  
sin a chur chun tarraingteachta”. “Faoi láthair, tá deich 
náisiúntacht ó na Ballstáit a bhí ann roimh 2004 atá go mór 
faoi ghannionadaíocht i measc riarthóirí na ngrád sóisearach 
sa Choimisiún. Déanfaidh mé mo dhícheall an treocht sin a 
chur ina ceart faoi cheann an téarma seo”. Cailliúint thaithí na 
ngníomhairí ar conradh ag deireadh an chonartha: “saincheist  
nach mór aghaidh a thabhairt uirthi”. 

“Ba cheart go bhfanfadh an trédhearcacht, an t-ionracas, an 
chuntasacht, an ghairmiúlacht agus an tiomantas do leas an 
phobail ina ndearbhphrionsabail de chuid ár riaracháin. 
Áiritheoidh mé go mbeidh an Coimisiún ar thús cadhnaíocht a 
agus caighdeáin arda á leagan síos dá chomhaltaí agus dá 
fhoireann ”. 

“Breathnófar in [An] straitéis foirne [...] ar phoist bhainistíochta 
agus ar an dóigh a líontar iad, [...] bíodh go bhfuil forálacha na 
rialachán foirne ann, is féidir feabhsú i dtólamh”. 

Cairt um Éagsúlacht agus Cuimsiú / idirdhealú / ciapadh: “is 
rómhór linn gach cás aonair, agus mar sin de ní mór dúinn ár 
bhfoireann a oiliúint, caithfimid ár lucht bainistíochta a 
oiliúint”. “Rinne muid pointí teagmhála a chruthú, bunaithe ar 
an straitéis a luadh cheana, [...] ach is féidir feabhsú i dtólamh”. 

Gné na hinscne 

“Tá mé tiomanta don chomhionannas inscne a bhaint amach” . 
Cuótaí inscne: “d’fhéadfadh sé gur sin rud a bheith le tabhairt 
isteach anseo sa Bhruiséil freisin”. 

Buiséadú inscne: “Tá suim mhór agam i bhfigiúirí atá níos 
comhiomlánaithe a fháil chun tuiscint níos fearr a bheith 
agam ar a bhfuil déanta againn maidir le comhionannas 
inscne a chur chun feidhme, trínár mbuiséad, trínár mBallstáit, 
trínár gcomhpháirtithe. [...] Tiocfaidh mé in bhur láthair [...]  
chun oibriú le chéile i meitheal neamhfhoirmiúil/fhoirmiúil 
chun breathnú ar an gcineál beart is féidir a dhéanamh chun 
ár spriocanna a bhaint amach i ndáiríre. Aontaím go 
bhfuilimid ar gcúl, ach tá sé mar gheall ar chastacht na slí a 
gcaithimid airgead, go háirithe tríd an iliomad tionscadal a 
bhfuil bainistíocht chomhroinnte orthu”. 

Leasanna airgeadais AE a chosaint 

“Tá sé riachtanach sásra an Smachta Reachta a chur i 
bhfeidhm lena n-áiritheofar cosaint bhuiséad an Aontais i gcás 
easnaimh ghinearálaithe sna Ballstáit”. 
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“Déanfaidh mé ar féidir liom chun a áirithiú gur [...] rud éigin 
ar leithligh atá ann”. “Ba cheart go bhfanfadh sé bailí fiú i 
ndiaidh an chéad MFF eile [...] is air sin a bhfuilimid ag obair”. 
“Chinn an Coimisiún atá i seilbh oifige go ndéanfaí measúnú 
Smachta Reachta ar na Ballstáit go léir [...] tabharfaidh sin 
léargas cuimsitheach dúinn ionas nach mbraithfear orainn go 
bhfuil cóir neamh-chomhionann ar bun againn”. “Ciallaíonn a 
bheith i d’eadránaí cóir caitheamh go cothrom le cách beag 
beann ar a mhéad nó ar a laghad atá an Ballstát”. 

“Cuirfidh mé na hacmhainní riachtanacha ar fáil chun 
gníomhaíochtaí sheirbhísí an Choimisiúin maidir le 
saincheisteanna agus cásanna coinbhleachtaí leasa a 
chomhordú agus, chun caidreamh níos dlúithe a bhunú leis na 
Ballstáit chomh maith chun dul i ngleic le saincheisteanna 
féideartha tráth a bheidh siad ina dtosach”. 

Tarscaoileadh na Comhairle a bheith in easnamh: “Tá mé ag 
teacht leat air sin. Tabharfaidh mé aghaidh air sin. Tá ceannas 
ag an bParlaimint ar an tsaincheist sin agus ní mór dúinn 
tacaíocht an phobail a ghríosú dó sin, ní mór dúinn feasacht a 
mhúscailt faoi sin óir ní thuigfidh an cáiníocóir an fáth a bhfuil  
sin ag tarlú agus measaim go gcuideoidh sé le réiteach is gasta 
a chur chun tosaigh”. 

“Is lú ná 1% sciar na calaoise sna earráidí – cé gur ró-ard é sin; 
B’fhearr 0% – ach tá sé tábhachtach [...] idirdhealú a 
dhéanamh idir an earráid agus an chalaois. [...] fiú má bhíonn 
an earráid ann, ní mór ceartuithe airgeadais a bheith ann. 
Ceann de na cúiseanna a bhfuil earráidí againn go fóill, a 
mbíonn baol earráidí i gcónaí ann, ná go bhfuil ár gcuid 
rialachán róchasta, ró-dheacair uaireanta. Is saincheist mhór é 
rudaí a shimpliú. [...] Táimid ar bhealach ár leasa, ach tá 
tuilleadh le déanamh go fóill”. 

“Ní mór bainistíocht fhónta airgeadais agus an comhrac in 
aghaidh mí-úsáid cistí a áirithiú go dtí na caighdeáin is airde, 
agus ag an am céanna féachaint le comhréireacht agus 
éifeachtúlacht costais na rialuithe a choinneáil.” 

“Má bhíonn airgead AE á úsáid ag BEI le haghaidh tionscadail  
áirithe, tá deis ag an gCúirt an tionscadal áirithe sin a 
iniúchadh”. 
“Maidir le foireann OLAF [an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise ] 
agus OIPE [Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh], [...]  

beidh siad ag obair le chéile”. “Caithfidh OIPE dul i mbun oibre 
agus ansin feicfimid na riachtanais bhreise a bheidh ann. Ach 
tá OLAF thar a bheith tábhachtach go coitianta i dtaca lena 
chuid oibre imscrúdaithe, agus is amhlaidh a bheidh sa 
todhchaí, agus fanfaidh an chuid is mó d’foireann OLAF sa 
Bhruiséil”. Ag dul isteach in OIPE: “I dtaca [...] leo siúd nach 
bhfuil ina gcomhaltaí go fóill, ní féidir liom iallach a chur orthu 
ach ní fhailleoidh mé aon deis iad a spreagadh a bheith ann. I 
ndeireadh na dála, le cúrsaí dea-cháile a bhaineann sé freisin 
do na tíortha sin nach bhfuil ina mball de OIPE, agus sa 
síneadh fada ní lena leas atá sé fanacht amach”. “Tá sé 
tábhachtach go dtosódh sé ag feidhmiú. Is é sin faoin 1 Eanáir  
2020”. 

“Tá neamhfhulaingt ag an gCoimisiún ar sháruithe [...] sa 
mhéid a bhaineann le hacmhainní dílse, agus leanann sé go 
dian ar aon neamhrialtachtaí. Tá mé tiomanta do leanúint den 
bheartas sin”. 

Caidreamh idirinstitiúideach agus ceapadh 
beartas atá níos fearr 
“Déanfaidh mé mo dhícheall éascú atá oscailte, macánta agus 
neamhchlaonta a sholáthar idir dhá chraobh an údaráis 
buiséid”. 

Feabhas a chur ar chaibidlíocht bhliantúil faoin mbuiséad: 
“Aontaím go hiomlán, agus tuigim go maith an míshásamh 
atá oraibh, [...] cúis mhíshásaimh é má bhíonn tráthchlár 
comhréitigh ann, ach ansin nach mbaintear feidhm as an 
tráthchlár sin agus [...] i bhfad anonn, is beag má bhíonn ann 
ach faits accomplis. Déanfaidh mé gach ar féidir liom chun sin 
a sheachaint, chun cruinnithe éagsúla a bhunú, nó chun 
cruinnithe éagsúla ar a laghad a lorg, ach chomh maith leis sin 
chun iarracht a dhéanamh na saincheisteanna teicniúla is 
féidir a réiteach go tapa a aimsiú, agus na ceisteanna nach 
bhfuil chomh híogair ó thaobh na polaitíochta de is féidir a 
réiteach níos tapúla a aimsiú, chun gan bheith fágtha sa 
deireadh ach le dhá nó trí phríomhábhar a bhfuil, is cosúil, an 
Chomhairle nó an Pharlaimint in adharca a chéile fúthu. Ansin 
is féidir linn na trí seachtaine seo a úsáid chun comhaontú a 
dhéanamh”. 

“Mar liomsa de, an beartas ina fhigiúirí atá sa bhuiséad”. 
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

PHIL HOGAN 
Coimisinéir ainmnithe 
Trádáil 

Tháinig an Coimisinéir ainmnithe, Phil Hogan, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 30 Meán Fómhair 2019 chun 
ceisteanna a chuir FPEnna ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (INTA) a fhreagairt. Le linn na héisteachta, thug sé roinnt 
gealltanas a leagtar béim orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais sin dá réimse cúraimí, mar a 
thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin Eorpaigh, a sheoladh chuige, 
lena n-áirítear: 

 Cothrom na Féinne do chách; 
 Ceannaireacht dhomhanda na hEorpa a neartú; 
 Trádáil ar mhaithe le forbairt inbhuanaithe agus le gníomhú ar son na haeráide; agus 
 Trádáil a dhéanamh níos trédhearcaí. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
na n-éisteachtaí de na Coimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir 
ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sé freagraí i scríbhinn orthu.
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PE 629.837 

Cothrom na Féinne do chách 
Iltaobhachas agus EDT 

“Ar an gcéad dul síos, ní mór dúinn tacú le timpeallacht trádála 
atá cobhsaí, intuartha agus bunaithe ar rialacha, tríd an 
Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT) a neartú.” [...] “Más rud 
é go ndearbhófar mé, déanfaidh mé mo mhíle dícheall, dá bhrí 
sin, cliseadh chóras EDT um réiteach díospóidí a chosc agus 
teacht ar réiteach sistéamach chun an Comhlacht Achomhairc  

a athchóiriú. San am céanna, oibreoidh mé go dian le baill eile 
de EDT chun beocht a chur as ais i bhfeidhm chaibidlíochta na 
heagraíochta sin. Ba cheart dúinn díriú i dtosach ar 
chaibidlíochtaí a thabhairt i gcrích ar fhóirdheontais iascach, 
faoi mar a shainítear i Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 14.6. 
Caithfear iarracht bhreise a dhéanamh a mhéid a bhaineann 
le rialáil intíre ar sheirbhísí agus ar éascú infheistíochta [...].” 

Airbus/Boeing: “D’iarrfainn ar na Stáit Aontaithe dul i mbun 
caibidlíochta linn, seachas cor in aghaidh an chaim a thabhairt  
dóibh i gcogadh trádála.” 

An Chúirt Iltaobhach Infheistíochta “[...] go deimhin, táimid i 
bhfabhar na cúirteanna iltaobhacha a bhunú, agus táthar i 
mbun na hoibre is gá [...].” 

Ríomhthráchtáil 

“Tá fonn orm freisin oibriú le daoine eile chun na caibidlíochtaí 
ríomhthráchtála a thabhairt ar aghaidh; agus táim i bhfách le 
tionscnamh a ullmhú sa dara leath de 2020 chun bealach nua 
chun cinn a fhorbairt do EDT.” 

“Beidh mé ag obair leis an Leas-Uachtarán Vestager chun uirlis 
a fhorbairt lena dtabharfar aghaidh ar éifeachtaí saofa 
fóirdheontas eachtrach sa réimse digiteach, go háirithe inár 
margadh inmheánach féin, agus ar an gcaoi ar baineadh úsáid 
as fiontair atá faoi úinéireacht an stáit sa tSín, mar shampla, 
chun na críche sin i margadh inmheánach an Aontais 
Eorpaigh.” 

Cleachtais éagóracha trádála 

“Táim den mhachnamh céanna libh freisin gur cheart dúinn 
tuilleadh a dhéanamh d’fhiontair bheaga agus 
mheánmhéide.” 

“Ní mór dúinn coinníollacha cómhalartacha trádala agus 
iomaíocht chóir a chur chun cinn trí chothrom na Féinne, idir 
inmheánach agus seachtrach, a bhaint amach. Mar shampla, 
trí leas a bhaint as ionstraimí amhail an Tionscnamh um 
Sholáthar Idirnáisiúnta (IPI), [...]. Ní mór dúinn freisin dul i 
ngleic le hiomaíocht éagórach trí aghaidh a thabhairt, ar 
bhealach níos tréine, ar fhóirdheontais sheachtracha lena 
ndéantar difear do chuideachtaí de chuid an Aontais [...].” 

Scagadh ar infheistíocht dhíreach choigríche 

“Ní mór dúinn freisin treisiú le slándáil ár mbonneagai r  
chriticiúil agus ár mboinn theicneolaíoch, mar a leagtar amach 
sa Teachtaireacht ó mhí an Mhárta 2019 maidir leis an tSín. Tá 
ár mbosca uirlisí inmheánach feabhsaithe againn a bhuí le 
bearta amhail sásra an Aontais maidir le scagadh 
infheistíochtaí, agus táimid i mbun oibre ar an gcaoi le 
haghaidh a thabhairt ar na héifeachtaí saofa a bhíonn ag 

úinéireacht stáit eachtrach agus fóirdheontais eachtracha sa 
mhargadh inmheánach.” 

“Ba mhaith an rud é cur chuige comhordaithe  
comhchuibhithe a thabhairt isteach i gcás Bhallstáit uile an 
Aontais Eorpaigh. [...]. Ós rud é gur den ríthábhacht é neart a 
chur leis an sásra áirithe seo um scagadh, más mian linn ár 
dteicneolaíochtaí criticiúla agus ár mbonneagar criticiúil a 
chosaint, ní mór dúinn oibriú as lámha a chéile chun féachaint  
an féidir linn seasamh ón Aontas a bhaint amach ar an ábhar  
sin.” 

Forfheidhmiú 

“Creidim, dá bhrí sin, go bhfuil sé ríthábhachtach dlús a chur 
lenár n-iarrachtaí na comhaontuithe atá cheana ann a chur 
chun feidhme agus a fhorfheidhmiú. Is é a bheidh mar  
thoradh ar cheapadh Príomh-Oifigigh Forfheidhmithe Trádál a 
go gcruthófar lárphointe don obair sin, agus iarrfaidh mé air 
nó uirthi oibriú go dlúth libhse chun ár gclár oibre maidir le 
forfheidhmiú a thabhairt ar aghaidh.” 

“Ba mhaith liom dul i gceann na hoibre sin a luaithe is féidir in 
2020. Creidim gur ghá go mbeadh an coiste i dteagmháil  
liomsa agus leis na geallsealbhóirí uile chun féachaint ar na 
critéir thagartha is féidir linn a chur le chéile chun críocha an 
phoist nua áirithe seo. Ba cheart dó a bheith cuntasach go 
polaitiúil, [...].” 

“Bheinn ag súil leis go mbeadh stádas mar Leas-Ardstiúrthóir  
sa Roinn Trádála ag gabháil leis an bpost sin, agus go mbeadh 
téarmaí tagartha aige lena gcuirfí téagar leis.” 

“[...] ní bheidh na hacmhainní céanna ag dul dó lena ndéanfaí  
dúbailt ar an Ombudsman Eorpach nó ar nós imeachta gearán 
ar leith. Agus sin ráite, táim sásta plé a dhéanamh ar a bhfuil ar 
intinn agaibh i ndáil le cur chuige níos dírithe, más ea, i leith 
na ngearán sin [...].” 

“beidh córas faireacháin againn dár GSP chun a áirithiú gur 
infheistíocht fhreagrach – seachas dumpáil, rud is minic 
dúinne a chur i leith tíortha eile – a dhéantar sna tíortha sin. 
[...] Táimid go mór i bhfách leis an athchóiriú a dhéanamh 
bunaithe ar an meastóireacht a rinne bhur gcoiste, mar aon 
leis an gCoimisiún Eorpach agus an Pharlaimint i dteannta a 
chéile, in 2018 [...].” 

Ceannaireacht dhomhanda na hEorpa a neartú 
“Is teist orainn mar dhream agus ar ár gcuid luachanna agus ár 
gcreideamh é an chaoi a mbímid ag trádáil. [...] Caithfidh an 
tAontas Eorpach a bheith níos treise mar ghníomhaí  
domhanda agus ní mór dúinn ceannaireacht dhomhanda na 
hEorpa i gcúrsaí trádála a neartú. Ba cheart go mbeadh gach 
uile ghné de bheartas trádála an Aontais ina léiriú, go háitiúil 
agus ar fud an domhain, ar a thiomanta atáimid don tsaoirse, 
don rathúnas agus do dheireadh a chur le bánú an 
chomhshaoil.” 

Stáit Aontaithe Mheiriceá 

“Tá rún daingean agam obair a dhéanamh ar chlár oibre 
trasatlantach deimhneach agus cuirfidh mé fáilte roimh 
réiteach tapa ar dhíospóidí trádála le mo leathbhádóir ó Stáit 
Aontaithe Mheiriceá.” 
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“Táim réidh le plé polaitiúil a dhéanamh le Stáit Aontaithe 
Mheiriceá chun an t-aighneas trádála eadrainn a cheansú. [...]  
fad a sheasfaidh mé an fód ar son leasanna an Aontais 
Eorpaigh. Is é an rud is tábhachtaí anseo, feictear domsa, go 
ndíreofaí go seasta ar na gnéithe a théann chun tairbhe don 
dá thaobh, agus is sampla soiléir é an comhaontú [...] maidir le 
mairteoil a tugadh i gcrích i mí Iúil a d’imigh thart den toil atá 
ann, ar thaobh an Aontais Eorpaigh, saincheisteanna a 
réiteach [...], ach trí idirphlé agus comhar.” 

An tSín 

“Saothróidh mé idirphlé gníomhach agus rannpháirtíocht  
ghníomhach, lena n-áirítear réimsí comhleasa, amhail an t-
athrú aeráide, cosaint an chomhshaoil, athchóiriú ar EDT, lena 
n-áirítear smacht ar fhóirdheontais thionsclaíocha. 
Tabharfaidh mé tús áite freisin do na caibidlíochtaí 
infheistíochta atá ar bun againn faoi láthair, agus é mar sprioc 
agam ár gcaidreamh infheistíochta leis an tSín a chur ar 
comhchéim arís. Ní mór dúinn an fód a sheasamh go daingean 
agus ár gcuid leasanna agus luachanna á gcosaint againn, 
agus is maith is eol dom na hábhair imní atá ag an bParlaimint 
seo ina thaobh sin. Is é ba cheart a bheith i gceist lenár gcur 
chuige maidir leis an tSín ár gcaidreamh trádála a chur ar 
comhchéim arís agus aghaidh a thabhairt ar chleachtais 
éagóracha trádála. Ní bheidh aon leisce orm leas a bhaint as ár 
n-ionstraimí cosanta trádála chun na críche sin, agus ba cheart 
go mbeadh ár gcaidreamh bunaithe ar chómhalartú 
éifeachtach i ndáil le rochtain ar mhargaí agus le deiseanna do 
ghnólachtaí agus d’infheisteoirí.” 

“Tá sé ina thosaíocht domsa agus don Choimisiún, mar sin, go 
gcuirfimid san áireamh, i gcomhthéacs comhaont ú 
infheistíochta a thabhairt i gcrích faoi dheireadh na bliana 
2020, na saincheisteanna sin a luaigh tú.” 

“tá plé á dhéanamh in athuair anois ar an sainmhíniú a thugtar 
ar stádas forbartha tíre. [...] Fad is ann do thíortha a mbíonn 
cóir speisialta dhifreáilte á lorg acu, ba cheart gur ar bhonn 
riachtanas agus fianaise a thabharfaí é, seachas na geilleagair 
is cumhachtaí a chuimsiú, a bhfuil roinnt acu le haithint faoin 
gcatagóir sin i láthair na huaire.” 

An Afraic 

“Ní mór dúinn tosaíocht a thabhairt don Afraic freisin. Tá an 
bealach chun cinn leagtha amach sa Chomhghuaillíocht idir 
an Afraic agus an Eoraip, a comhaontaíodh le déanaí agus atá 
bunaithe ar chomhpháirtíocht chothrom bheartais agus 
infheistíochta.” 

 “[...]. Creidim gur ré nua atá os ár gcomhair amach maidir lenár 
rannpháirtíocht le hOirthear na hAfraice ó thaobh comhaont ú 
comhpháirtíochta eacnamaíche nua a fhorbairt, agus b’fhéidir 
go bhféadfaimis é sin a uasghrádú ina chomhaont ú 
saorthrádála (FTA), ina n-áireofaí na saincheisteanna ar fad a 
luaigh tú, an comhionannas inscne san áireamh.” 

Tíortha agus saincheisteanna eile 

Maidir le ASEAN, ní fheicim aon dul chun cinn, tríd is tríd, ar 
bhonn idir-réigiún, ach tá dul chun cinn mór le haithint de réir 
tíre.” 

“Ní mór dúinn a áirithiú freisin, maidir leis na comhaontuithe  
a thugtar i gcrích lenár gcomharsana san Oirthear, go 
ndéantar beart de réir na ngealltanas a thugtar iontu agus, san 

am céanna, go leanfaimid orainn ag cur lenár n-uaillmhian 
maidir le limistéir dhoimhne chuimsitheacha saorthrádál a 
lenár gcomhpháirtithe sa Mheánmhuir Theas.” 

Brexit: “[...] Tá ullmhúchán uileghabhálach déanta ag an 
gCoimisiún faoi choinne Brexit gan mhargadh. [...] agus aird á 
tabhairt ar mhéid agus gaireacht an mhargaidh seo, is de réir 
ráthaíochtaí maidir le caighdeáin a chaithfear aon FTA a 
thabhairt i gcrích. [...] Is líne dhearg de chineál é dúinne, go 
háirithe nuair a chuirimid i gcuntas an cathú atá ann ar thaobh 
na Breataine dul i dtreo éagsúlacht rialála seachas in áit an 
chóineasaithe. [...] Táim cinnte de, dá bhrí sin, go mbeidh neart 
le rá ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle maidir 
leis an sainordú a thabharfar don Choimisinéir um Thrádáil  
chun dul i mbun caibidlíochta [...].” 

Trádáil ar mhaithe le forbairt inbhuanaithe agus le 
gníomhú ar son na haeráide 
“[...] Ní hamháin go gcaithfidh trádáil a bheith cóir agus 
oscailte, ach caithfidh sí a bheith inbhuanaithe freisin. Ní mór 
don bheartas trádála a bheith ina rannchuidiú chun aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin dhomhanda amhail an t-athrú aeráide, 
chun an comhshaol a chosaint agus chun caighdeáin saothair  
a neartú. Is ar an gcúis sin go bhfuil tábhacht chomh mór sin 
ag gabháil leis na caibidlí a bhaineann leis an bhforbairt  
inbhuanaithe i ngach ceann dár gcomhaontuithe, ar caibidlí 
iad ina dtugtar gealltanais cheangailteacha maidir le saothar  
agus leis an gcomhshaol. Chun na spriocanna sin a shaothrú, 
beidh mé réidh le lán-úsáid a bhaint as na hionstraimí éagsúla 
atá againn, trí fhabhair thrádála, trí chomhaontuithe  
déthaobhacha trádála agus trí ghníomhaíocht ar an leibhéal 
iltaobhach, mar shampla maidir le margaí a oscailt d’earraí 
agus seirbhísí comhshaoil chun cuidiú lenár gcuid gealltanas 
idirnáisiúnta i dtaca leis an aeráid agus an comhshaol a bhaint  
amach. Tá sé de rún agam, más rud é go ndearbhófar mé, 
oibriú libh chun athnuachan a dhéanamh ar ár gCóras 
Ginearálaithe um Fhabhair, faoina dtugtar rochtain fhabhrach 
ar onnmhairithe ó thíortha i mbéal forbartha agus ó thíortha 
is lú forbairt.” 

“Is cinnte go mbeidh sé mar chuspóir agam, trí phróiseas EDT, 
na spriocanna forbartha inbhuanaithe a chomhtháthú inár 
gclár oibre do EDT [...] tá an plean [...] 15 phointe maidir leis an 
[...] gcaibidil i ndáil le trádáil agus forbairt inbhuanaithe thar a 
bheith tábhachtach dom. Chuige sin, is gá páirt níos mó a 
thabhairt don tsochaí shibhialta [...] chun a áirithiú go 
gcuirimid gearáin chun feidhme, agus go dtacaímid leo ó 
thaobh airgeadais de.” 

“Maidir le comhaontú Mercosur, níl aon dabht ach go 
ndéanfaimid measúnú tionchair inbhuanaitheachta agus 
anailís eacnamaíoch air, agus go gcuirfimid an measúnú agus 
an anailís ar fáil, agus déanfaimid measúnú tionchair 
charnaigh in 2020 freisin chun féachaint ar an tábhacht atá leis 
na comhaontuithe trádála ar fad, Mercosur san áireamh, 
d’fheirmeoirí ó thaobh a ngnó agus a leochaileachta i réimsí 
tráchtearraí ar leith.” 

Cuireann a bhfuil ag tarlú san Amasóin déistin orainn go léir 
ach, in éagmais aon tionchar tríd an mbeartas trádála, níl na 
huirlisí againn faoi láthair, lasmuigh den Aontas Eorpach, chun 
déileáil leis go héifeachtach, agus creidim gur ag céim an 
daingnithe deiridh is mó is féidir tionchar a imirt.” 
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Prionsabal an réamhchúraim: “Sa deireadh thiar thall, 
chuireamar ina luí orthu amhlaidh a dhéanamh ós rud é go 
raibh sé ag eirí ina líne dhearg do na hEorpaigh mar  
shaincheist agus, dá bhrí sin, ní cheapfainn go dtiocfaí ar 
chomhaontú gan an fhoráil sin a chur san áireamh [...].” 

Cáin teorann ar charbón: “Is é is cuspóir anseo sceitheadh 
carbóin a sheachaint agus a áirithiú go dtugtar cothrom na 
Féinne do ghnólachtaí agus iad i mbun oibre, agus an cháin 
sin a chomhcheangal le leithdháiltí saor in aisce i Scéim an 
Aontais i ndáil le Trádáil Astaíochtaí, ar an ábhar nach mbíonn 
aon chostas le coigeartú i gcás leithdháiltí saor in aisce. [...]  
Maidir leis an gcaoi a mbeidh baint ag an mbeartas trádála leis 
an méid sin, níl aon dabht ach go mbeidh mé ag obair go dlúth 
leis an Uasal Timmermans agus an Uasal Gentiloni chun an 
cheist a chíoradh. [...] Creidim go gcaithfimid féachaint go géar 
ar na roghanna atá againn, mar níl a leithéid de chás uainn ina 
ndéanaimidne gach ní atáimid ceaptha a dhéanamh, fad nach 
ndéanann ár n-iomaitheoirí oiread na fríde.” 

“Ar ndóigh, is féidir níos mó a dhéanamh faoin mbeartas 
trádála chun tionchar a imirt ar chearta an duine, ar chéasadh 
nó ar shaincheisteanna eile, amhail an comhionannas inscne. 
Tá tábhacht ag baint le gach aon cheann de na 
saincheisteanna sin, agus is féidir leis an trádáil a cion a 
dhéanamh ina leith. Más rud é go mbeartaíonn an coiste seo 
ceart tionscnaimh a chur ar aghaidh sa réimse seo, beidh 
fíoráthas orm tacú leis.” Táim ag súil, mar sin, le hobair a 
dhéanamh leis an gcoiste seo – más amhlaidh go mbeidh an 
méid sin ina tosaíocht don choiste – fad a bhaineann le cibé 
tacaíocht theicniúil nó tuarascálacha teicniúla nó éisteachtaí 
is gá chun forbairt a dhéanamh ar an togra ón gcoiste seo 
maidir le dúthracht. Bheinn ag súil leis go mbeidh na seirbhísí 
faoi mo chúram in gcuidiú i ndáil leis an méid sin agus 
mholfainn daoibh leas a bhaint astu.” 

“[...] agus más rud é go mbeartaíonn an coiste seo tús áite a 
thabhairt don tionscnamh seo maidir le dúthracht, mar chuid 
dá chlár oibre don todhchaí, mar chuid de thionscnamh ó 
Pharlaimint na hEorpa, faoi threoracha polaitiúla Uachtarán 
toghaí von der Leyen, bheadh fíoráthas orm dul i mbun 
idirphlé libh maidir leis an raon feidhme ba cheart a bheith leis 
an togra áirithe sin.” 

“Is ea, cuirfidh mé leis an éacht a rinne an t-iarChoimisinéir 
Malmström maidir leis an gclár oibre um chomhionannas 
inscne. [...] Tá sé de rún agam, fad a bhaineann le forbairt 
beartais, treoracha a thabhairt do na seirbhísí faoi mo chúram 
breithniú ar thionchar inscne agus tionscnaimh bheartais á 
dtionscnamh amach anseo.” 

“Ba mhaith an rud é dá ndéanfaí ár gcuid coinbhinsiún 
idirnáisiúnta agus comhaontuithe idirnáisiúnta a chumhdach 

inár gcomhaontuithe saorthrádála agus dá bhféadfaí iad a 
fhorfheidhmiú ar bhonn iltaobhach nó déthaobhach – trí na 
disciplíní [...] i gcás na gcaibidlí a bhaineann leis an bhforbairt  
inbhuanaithe.” 

“[...] geallaim daoibh go rachaimis i gcomhairle leis an uile 
gheallsealbhóir, lena n-áirítear an Pharlaimint seo – an coiste 
seo san áireamh – agus an Chomhairle.” 

“Den chéad uair i gcás comhaontú saorthrádála, cuireadh an 
fhoráil áirithe sin le comhaontú 2009. Tá an tAontas Eorpach 
tar éis í a agairt [...] ionas gur ann do phlean gníomhaíocht a 
chun a áirithiú gur chomhlíon an Chóiré Theas a cuid 
gealltanas i ngach caibidil. Chuige sin, tá céim chun cinn á 
tabhairt againn chun sásra um réiteach díospóidí a thabhairt  
ar an bhfód, rud atá ag teacht lenar comhaontaíodh sa 
chomhaontú.” 

Trádáil a dhéanamh níos trédhearcaí 
“Coinneoidh mé orm ag cur leis an trédhearcacht sa bhealach 
ar tugadh faoin mbeartas trádála i rith na tréimhse deiridh den 
Pharlaimint. Beidh mé ag triall go minic ar an gcoiste seo agus 
ar an suí iomlánach chun freagra a thabhairt ar na 
saincheisteanna is spéis libh. Áiritheoidh mé freisin go mbeidh 
rochtain thráthúil agaibh ar an bhfaisnéis ar fad a bhíonn de 
dhíth oraibh. [...] Tabharfaidh mé tacaíocht freisin sa mhéid go 
molfaidh mé don Chomhairle cluas éisteachta a thabhairt do 
bhur gcuid tuairimí, agus tabharfaidh mé tacaíocht freisin a 
mhéid a bhaineann le dul chun cinn a dhéanamh ar chomhai d 
reachtacha agus le cur chun feidhme sealadach 
comhaontuithe trádála a sheachaint sula mbeidh an deis 
agaibh toiliú. Agus oibreoidh mé in éineacht libh chun ár 
mbeartas trádála a chur os comhair na ndaoine san Eoraip 
agus níos faide i gcéin, agus chun é a mhíniú agus a chur chun 
cinn dóibh. Tá sé tábhachtach go mbeadh cruinneas agus 
gairmiúlacht sa chumarsáid faoinár gcuid caidreamh trádála. 
Chuige sin, cuirimid fáilte roimh aon phlé is gá chun sochair  
na trádála a chur in iúl. 

“Ba mhór ba dheas liom tacú leis an tionscnamh sin maidir le 
trádáil chóir agus eiticiúil agus táim an-sásta tacú leis na 
gradaim arís in 2020 agus níos faide anonn. [...]. Déanann 
trádáil [...] leas a bhaint as an tionchar atá ag an iliomad 
gníomhaíochtaí tábhachtacha eile, ar mian linn iad a 
chomhtháthú sna comhaontuithe sin mar chuid dár mbeartais 
eile um earraí poiblí [...]. Geallaim daoibh go rachaimis i 
gcomhairle leis an uile gheallsealbhóir, lena n-áirítear an 
Pharlaimint seo – an coiste seo san áireamh – agus an 
Chomhairle.” 
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

MARIYA GABRIEL 
Coimisinéir ainmnithe 
Nuálaíocht, Taighde, Cultúr, Oideachas agus an Óige 

Tháinig an Coimisinéir ainmnithe, Mariya Gabriel, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 30 Meán Fómhair 2019 chun 
ceisteanna a chuir FPEnna ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh (ITRE) agus ón gCoiste 
um Chultúr agus um Oideachas (CULT) a fhreagairt. Le linn na héisteachta, thug sí roinnt gealltanas a leagtar béim 
orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais sin dá réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a rinne 
Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin Eorpaigh, a sheoladh chuici, lena n-áirítear: 

 Oideachas, taighde agus nuálaíocht; agus 
 Cultúr, an óige agus spórt. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
na n-éisteachtaí de na Coimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir 
ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sí freagraí i scríbhinn orthu. 
 
 
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ga/committees/video?event=20190930-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63048/20191001RES63048.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60722/mariya-gabriel-bulgaria
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60722/mariya-gabriel-bulgaria
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62443/20190927RES62443.pdf


 IPOL EXPO | Ranna Beartais, an tAonad Tacaíochta um Rialachas Eorpach 

PE 629.837 

Oideachas, taighde agus nuálaíocht 
A áirithiú go ndéantar an chéad chlár Fís Eorpach eile a 
chomhaontú go pras agus a chur chun feidhme ina 
iomláine 

“[…] ní dhéanfar aon chinneadh mura rud é go ndeachthas i 
gcomhairle leis an bParlaimint roimh ré agus gur coinníodh ar 
an eolas í.” 

“Maidir leis an mbuiséad, níl aon dabht ach go bhfuilim ar 
thaobh na Parlaiminte. Seasfaidh mé go díocasach leis an 
méadú sa bhuiséad don chlár Fís Eorpach, mar ní costas atá sa 
bhuiséad d’Fhís Eorpach ach infheistíocht, agus caithfear é sin 
a thuiscint.” 

“Dá bhrí sin, tá sé de rún agam oibriú go dlúth leis an 
bParlaimint ón tús amach. Nílim chun fanacht, mar shampla, 
ar na misin a thosóidh in 2021, chun an Pharlaimint a 
choinneáil ar an eolas faoina mbíonn ag tarlú. Is ar an gcúis sin 
gur mhol mé do na coistí misin, do na boird mhisin, duine a 
ainmniú gach uair a bheidh ina phointe teagmhála sa 
Pharlaimint, chun freagra a thabhairt ar cheisteanna tráth ar 
bith agus chun athruithe agus an chaoi a ndéantar cinntí a 
chur in iúl.” 

“Agus, níos uaillmhianaí fós, tá sé á éileamh agam go seolfaí 
feachtas faisnéise agus go dtiocfadh ‘an eolaíocht agus an 
óige i gceann a chéile’. Sin an fáth go mbeidh tionscnamh ‘an 
eolaíocht sna réigiúin agus ar scoil’ á eagrú agam, ionas go 
dtaispeánfaidh an lucht taighde torthaí á gcuid taighde do 
dhaoine óga agus go dtabharfaidh siad ugach dóibh an 
bealach céanna a shiúl.” 

“Maidir leis na daonnachtaí agus na heolaíochtaí sóisialta, tá 
mo theachtaireacht an-soiléir: Is mian liom iad a chomhtháthú 
sa chlár Fís Eorpach trí chéile, ní hamháin sna misin, ach sa 
chéad cholún agus sa tríú colún freisin. Agus sin, go príomha, 
mar níor mhaith liom go scoiltfí ó cheile iad. Ba mhaith liom 
go gcuirfí san áireamh iad gach aon uair a dhéanaimid iarracht 
ar nuálaíocht faoin tríú colún nó beidh misin faoin dara colún 
againn.” 

Más é atá uainn a chinntiú nach ann d’aon roghnú nach 
gcomhlíonann na critéir a gcreidimid iontu, níl de sheift 
againn ach an trédhearcacht. Má táimid ag iarraidh fios ceart 
a bheith againn ar an gcaoi a roghnaíonn an Chomhairle  
Nuálaíochta Eorpach na tionscadail sin, caithfimid faisnéis a 
fháil go tráthrialta faoin bpróiseas roghnúcháin.” 

“Sula gcuirfear Fís Eorpach chun feidhme, ba mhaith liom 
fíorthiomantas a léiriú i leith mo chuid seirbhísí, sa mhéid go 
rachaidh mé chuig na réigiúin, sna tíortha éagsúla, chun 
labhairt faoi Fhís Eorpach.” 

Sreafaí leordhóthanacha infheistíochta a áirithiú le 
haghaidh taighde suaiteach agus nuálaíochtaí 
ceannródaíocha 

“Beidh mé an-aireach, mar sin, go mbeidh an Eoraip, trí bhíthin 
an taighde agus na nuálaíochta, ag infheistiú go cliste agus 
gur ar a cuid sócmhainní féin a bheidh sí ag brath, mar chuid 
den chéad straitéis thionsclaíoch eile, agus beidh mé an-
aireach, leis, go dtapóidh an Eoraip an deis a bheith chun 
tosaigh sa chéad rabharta nuálaíochta eile.” 

Fíor-Limistéar Eorpach Taighde a thógáil 

“Táim ag iarraidh beocht a chur arís sa Limistéar Eorpach 
Taighde.” 

“Táim meáite ar an Limistéar Eorpach Taighde a athbheochan: 
ceann de na saincheisteanna ar mhaith liom tús áite a 
thabhairt di is ea imirce daoine oilte agus an chaoi a 
bhféadfaimis tallann a mhealladh agus a choinneáil.” 

“Agus labhróidh mé meandar faoi thuarastal an lucht taighde, 
ceist atá thar a bheith íogair. Tá gealltanas tugtha againn go 
dtabharfaimid faoi staidéar chun súil a choinneáil ar na 
hathruithe a bheidh ann agus táim cinnte gur iomaí ceacht a 
thabharfar dúinn de bharr na n-athruithe sin agus a chuirfidh 
ar ár gcumas dúinn gníomhú níos tapúla.” 

“[...] táimid tiomanta d’ár marana a dhéanamh ar dhreasacht a 
thabhairt isteach – scoláireacht a chuirfeadh ar a chumas do 
thaighdeoir filleadh ar a thír féin nó ar a tír féin, mar a mbeadh 
sé nó sí in ann a chuid taighde nó a cuid taighde a dhéanamh.”  

“Eiseoidh an Coimisiún Eorpach teachtaireacht ar an Limistéar 
Eorpach Taighde sa dara leath de 2020.” 

A áirithiú go bhfuil dlúthbhaint ag taighde, beartas agus 
tosaíochtaí eacnamaíocha le chéile 

“Sa chéad chlár Fís Eorpach eile, díreofar ar FBManna mar  
ábhar tosaíochta faoin tríú colún “An Eoraip Nuálach”, agus a 
bhuí sin le cruthú na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí. Tá sé 
d’uaillmhian againn ionad ilfhreastail a chruthú do FBManna, 
chun go bhféadfaidh siad smaointe agus táirgí nuálacha a 
chur ar fáil dúinn agus chun cuidiú leo rochtain níos tapúla a 
fháil ar an margadh. Is féidir leo páirt a ghlacadh freisin i 
ngníomhaíochtaí eile. Táim ag cuimhneamh ar an Institiúid 
Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht, mar shampla, 
agus ar na Comhphobail Eolais agus Nuálaíochta éagsúla. Ní 
mór dúinn sineirgíochtaí a áirithiú idir an dá thaobh sin.” 

“Ní mór dúinn cuidiú leis na réigiúin atá dian ar fhuinneamh 
agus leis na limistéir ghuail agus iad ag aistriú i dtreo 
geilleagar ísealcharbóin – ní mór dúinn scileanna a sholáthar . 
Beidh ról lárnach ag an oideachas agus an fhoghlaim san 
iarracht sin. Ní mór dúinn a áirithiú go bhféadfaidh na réigiúin 
brath ar acmhainní sa chaoi nach gcaillfidh siad a gcuid 
iomaíochais.” 

“Tacóidh mé le teicneolaíochtaí an spáis, go háirithe ós rud é 
go bhfuil an-acmhainneacht ag baint leo, ach freisin ós rud é, 
thar aon ní eile, go n-osclaíonn siad margaí agus feidhmeanna 
nua.” 

“Áiteoidh mé go mbeidh an Chomhairle Nuálaíochta Eorpach 
ina hionad ilfhreastail a mbeidh rochtain ag FBManna air – is 
iad is spriocghrúpa iad. Ós rud é go raibh an Pharlaimint an-
soiléir a mhéid a bhaineann leis an mbuiséad, beidh 70 % de 
tiomnaithe do FBManna.” 

“Ba mhaith liom dá mbeadh FBManna sna réigiúin go léir ar an 
eolas faoi na féidearthachtaí sin, agus ní gá dom a rá nach aon 
chlub dúnta sinn. Is ar an gcúis sin go dtabharfaidh mé aird ar 
leith freisin ar ghníomhaíochtaí na hInstitiúide Eorpaí um 
Nuálaíocht agus Teicneolaíocht, mar tá tionscnaimh acu siúd 
freisin atá dírithe ar an nuálaíocht réigiúnach agus, chomh 
maith leis sin, tá siad dírithe ar fhiontair bheaga agus 
mheánmhéide.” 
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“Táimid an-láidir agus ar thús cadhnaíochta san eolaíocht. Ní 
hamháin sin, ach is bunábhar dár gcuid í, agus ní mór dúinn 
meas a léiriú uirthi dá bharr. Ach táimid tite ar gcúl sa 
nuálaíocht. Dá bhrí sin, leagfaidh mé béim ar leith ar an athrú 
is gá chun cultúr sin an tsaothraithe agus an tráchtálaithe a 
chomhtháthú a luaithe is féidir, lena n-áirítear sna 
hollscoileanna.” 

“Ní bheidh aon rath orainn san aistriú aeráide ná ní bheimid in 
ann an comhaontú iomráiteach sin – an Comhaontú Glas don 
Eoraip – a bhaint amach in éagmais an taighde agus na 
nuálaíochta. Agus sin an fáth, ar ndóigh, go dtacóidh mé leis 
na tionscadail sin ar fad a chuirfidh ar ár gcumas dúinn 
astaíochtaí a laghdú, infheistíocht a dhéanamh san hidrigin 
agus, b’fhéidir, teacht ar réitigh eile nach bhfuilimid ar an 
eolas fúthu go fóill.” 

“Má táimid dáiríre faoina bheith neamhspleách, má táimid ag 
iarraidh deis úr seo na nuálaíochta a thapú, is mithid dúinn 
infheistiú. Tá a cuid sócmhainní ag an Eoraip agus is mithid 
dúinn infheistiú chun ár gceannasacht theicneolaíoch a 
áirithiú.” 

Tacú leis an gcuspóir clár Erasmus+ a mhéadú faoi thrí 

“Tacóidh mé go láidir le buiséad Erasmus a mhéadú faoi thrí, 
rud a d’iarr an Pharlaimint agus ar ghlac Uachtarán toghaí an 
Choimisiúin leis mar cheangaltas.” 

Clár Erasmus+ glas agus níos cuimsithí a sheachadadh 

“Molfaidh mé Erasmus glas freisin. Creidim go bhfuil  
teachtaireacht neamhbhalbh tugtha ag na daoine óga dúinn: 
ní mór dúinn gníomhú chun an comhshaol a chosaint agus ár 
nósanna a athrú. Is smaoineamh nithiúil é sin.” 

“Táimid fíorbhródúil as Erasmus agus as an méid dá seasann 
sé. Tacóidh mé le gach beart a dhéanann Erasmus níos 
cuimsithí ó thaobh an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna 
de agus d’fhoireann teagaisc [...]. Táim ag iarraidh go mbeadh 
níos mó tionscadal ann amach anseo lena gcuirfí san áireamh 
na sainiúlachtaí áitiúla i bpobail áitiúla agus táim ag iarraidh 
go gcuirfí go mór le líon na dtionscnamh den sórt sin [...]. Táim 
ag iarraidh go ndíreodh Erasmus ar an leibhéal 
neamhfhoirmiúil, ar eagraíochtaí beaga agus ar údaráis áitiúla 
chun féachaint ar an mbealach a bhféadfaimid iarracht a 
dhéanamh ar roinnt tionscadail fhíor-éagsúla a chruthú.” 

An Limistéar Eorpach Oideachais a réadú faoi 2025 

“Táim meáite freisin ar an Limistéar Eorpach Oideachais, ar 
smaoineamh nua é. As seo amach, ní mór dúinn a áirithiú go 
ndéanfar taighde a chomhtháthú ina iomláine i bhfís nua 
d’ollscoileanna na hEorpa.” 

“B’fhada liom go dtabharfaí an Cárta Mic Léinn Eorpach 
isteach faoi 2021 [...] sa bhreis ar na cártaí náisiúnta [...] ionas 
go mbeidh cárta ag gach mac léinn a bhféadfaidh sé nó sí leas 
a bhaint as agus é nó í thar lear.” 

Barr feabhais agus líonrú idir ollscoileanna na hEorpa a 
chur chun cinn  

“Maidir le hollscoileanna na hEorpa, táimid díreach tosaithe 
amach ar bhóthar fada [...]. Is é an cheist a chuirfidh mé ar na 
hollscoileanna ná: an bhfuil fís straitéiseach i gcoiteann agaibh 
agus an sa treo céanna atá sibh ag dul? An bhfuil cláir 
straitéiseacha chomhchoiteanna uainn lenar féidir a áirithiú 
go gcuirtear oideachas agus forbairt ghairmiúil san áireamh?”  

“Ní faoi iamh na scoile, na hollscoile nó na háite oibre amhái n 
a fhoghlaimímid. Tá an tuiscint sin mar chuid den mhachnamh 
atá taobh thiar den fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus 
d’fhorbairt scileanna gan beann ar aois [...]. Is é sin is cuspóir le 
Erasmus+ agus táim ag iarraidh a áirithiú go mbeidh sé níos 
oscailte [...]. Tá sé tábhachtach gairmeacha beatha a éagsúlú 
agus conair fhéideartha a phearsantú. Tabharfaidh mé aird ar 
an gcaoi a gcuireann ollscoileanna na hEorpa an méid sin san 
áireamh.” 

“Cosnóidh mé an tsaoirse acadúil go díocasach. Cosnóidh mé 
an tsaoirse sin gurb é an fhiosracht a stiúrann an taighde [...] . 
Tá an méid sin thar a bheith tábhachtach dom. Ní hamháin i 
dtéarmaí saoirse nó maoiniú taighde. Is ceann dár  
bprionsabail é. Ní haon chomhtharlú é go bhfuil cairteacha ar 
leibhéal an Aontais againn. Déanfaidh mé mo sheacht  
ndícheall chun a áirithiú go gcloífear leo.” 

“Tabharfaidh mé aird ar leith ar an taighde a chuirfidh ar ár 
gcumas dúinn fionnachtana a dhéanamh. Is ar an gcúis sin a 
luaigh mé a ndúirt an Chomhairle Eorpach um Thaighde agus 
a d’áitigh mé ar a thábhachtaí atá sé leanúint de thaighde ar 
thús cadhnaíochta.” 

“Tá [ceist na heolaíochta oscailte] an-ghar do mo chroí agus 
beidh mé ag obair uirthi. [...] Bím ag smaoineamh, mar  
shampla, i gcomhthéacs Eorpach an taighde, ar an gcaoi ar 
féidir spreagadh a thabhairt do thaighdeoirí a thacaíonn leis 
an eolaíocht oscailte [...].” 

Ceannaireacht a ghlacadh ar an nuashonrú ar an bPlean 
Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach 

“Réitíonn an smaointeoireacht chriticiúil an bealach do chinntí 
eolasacha. Cuirimid fáilte roimhe sin agus leanfaimid orainn sa 
treo sin. Mar chuid den chéad phlean eile don oideachas 
digiteach, a bhfuilim ag iarraidh go mbeidh nuashonrú déanta 
air faoin mbliain seo chugainn, táimid chun aghaidh a 
thabhairt ar litearthacht sna meáin. Dar liom féin, is 
príomhghné é sin chun mífhaisnéis a chomhrac.” 

“Fad a bhaineann le bréagnuacht agus mífhaisnéis, is 
saincheist é sin atá an-ghar do mo chroí. Labhair mé go 
neamhbhalbh i gcónaí maidir lena thábhachtaí atá an 
chothromaíocht sin idir an tsaoirse tuairimí a nochtadh agus 
rochtain saor in aisce ar fhaisnéis, mar aon le trédhearcacht 
agus freagracht.” 

Cultúr, an óige agus spórt 
Cur chun feidhme iomlán an Chláir Oibre Eorpaigh Nua 
don Chultúr 

“Beidh an cultúr ar bharr mo chláir oibre i gcónaí. Deis atá sa 
chultúr obair a dhéanamh ar 
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Eoraip atá níos cuimsithí agus níos nuálaí, agus cuidiú a fháil 
chun déileáil leis na dúshláin dhomhanda nua.” 

Bealaí a fhorbairt chun treisiú le tiomantas na hEorpa dár 
n-oidhreacht chultúrtha a chaomhnú agus a chosaint 

“Trínár n-oidhreacht a chaomhnú, trí thacú le cruthaitheacht 
ár gcuid ealaíontóirí agus tríd an nuálaíocht theicneolaíoch a 
chur chun cinn, beimid ag cuidiú le sochaithe Eorpacha atá 
níos aontaithe agus níos síochánta a thógáil, ar cheart dóibh a 
bheith níos láidre sa domhan seo atá ag éirí níos dothuartha i 
gcónaí.” 

“Tabharfaidh mé aird ar dhigitiú na hoidhreachta cultúrtha. 
[...] Bainfidh mé leas as ‘Europeana’ freisin. “Tá tionscnaimh de 
dhíth orainn atá níos tarraingtí i súile na ndaoine óga agus na 
ndaoine nach bhfuil rochtain ar chultúr acu.” 

“Is gá gurb é méadú na hinrochtaineachta a bheidh ina chéad 
cholún dár mbeartas [oidhreachta] cultúrtha. Tá sé sin á 
dhéanamh a bhuí leis an digitiú agus le comhpháirtíochtaí le 
príomhchathracha nuálaíochta na hEorpa, mar shampla. 

Tionscail chruthaitheacha a chur chun cinn chun 
nuálaíocht, poist agus fás a spreagadh 

“Tá cláir mór le rá amhail Fís Eorpach, Erasmus, Eoraip na 
Cruthaitheachta nó DiscoverEU [...] sa réimse cúraimí atá ar 
intinn ag an Uachtarán toghaí dom. Tá an méid sin 
comhsheasmhach trí chéile agus ní mór dúinn sineirgíochtaí a 
thógáil – ní mór dúinn beart a dhéanamh chun go n-oibreoidh 
sé ar an iomlán. Is é an rud atá i gcoiteann ag na réimsí sin ar 
fad go n-imríonn siad tionchar ar shaol laethúil na saoránach, 
agus go gcorpraíonn siad Eoraip a bhfuil idir thallann agus 
chroí inti. 

Fanfaidh mé dílis don mhéadú [ar bhuiséad Eoraip na 
Cruthaitheachta] a d’iarramar. Áiritheoidh mé é agus 
déanfaidh mé iarracht ar an tionchar is fearr is féidir a bhaint  
amach trí oibriú le cláir eile, amhail Fís Eorpach.” 

“Cuirim i dtreis go dtacaím le FBManna, go háirithe maidir le 
cultúr, ós ar an bhfearann sin is mó is féidir linn brath ar 
chruthaitheacht agus nuálaíocht. Tá trácht ar shaotharlanna 
um chruthaitheacht nuálach i gclár Eoraip na Cruthaitheachta. 
[...] Táim ag súil leis go mbeidh rochtain phribhléideach ag 
FBManna orthu sin. [...] Tá sé thar a bheith tábhachtach go n-
áiritheofar go bhfaighidh siad cion cothrom faoi Fhís Eorpach. 
Ní mór dúinn freisin na samplaí éagsúla a oibríonn cheana a 
dhéanamh níos feiceálaí.” 

Chuige sin, ní mór dúinn ár gcuid gníomhaíochtaí a 
shioncronú, a mhéid is féidir, leis an gCoimisinéir ainmnithe 

Goulard. [...] Déanfaidh mé sáriarracht níos mó sineirgíochtaí a 
chruthú leis na féidearthachtaí atá ann faoi Fhís Eorpach.” 

“Tá sé beartaithe ag an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus 
Teicneolaíocht PEN [pobal eolais agus nuálaíochta] nua le 
haghaidh thionscal na cruthaitheachta agus thionscal an 
chultúir a chruthú in 2022. Tá sé an-tábhachtach go ndéanfaí  
machnamh faoi láthair ar na sineirgíochtaí a d’fhéadfadh a 
bheith ann, go bhféachfaí ar na bealaí a bhféadfaidís dul i 
gcomhar le chéile agus, ansin, go n-oibreofaí i gcomhar leis an 
méid atá á dhéanamh cheana ar leibhéal Fhís Eorpach. Beidh 
comhar agus comhordú seasta ag teastáil chuige sin chun a 
chinntiú nach faoi chlár MEDIA amháin a fhágtar na 
saincheisteanna maidir le hábhar closamhairc, agus chun a 
chinntiú, os a choinne sin, gur ann do bhealaí eile taighde 
agus nuálaíochta faoi Fhís Eorpach agus tríd an Institiúid 
Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht.” 

“Chruthaíomar eisceachtaí do thaighde, oideachas, 
leabharlanna agus oidhreacht chultúrtha [sa Treoir maidir le 
Cóipcheart]. Táimid ag iarraidh an próiseas a leanúint ar 
bhealach níos dlúithe anois chun féachaint ar an gcaoi a 
gcuirtear chun feidhme é.” 

“Ní mór dúinn anois ár gcuid rialacha [faoin Treoir maidir le 
Ríomhthráchtáil] a chur in oiriúint do staid nua an 
chlaochlaithe dhigitigh.” 

Spórt a chur chun cinn mar uirlis le haghaidh cuimsithe 
agus folláine 

“Is féidir leis an gcuid sin [de Erasmus+] a bhaineann le spórt a 
bheith an-éifeachtach fad a bhaineann le himircigh a 
lánpháirtiú, agus tá cláir faoi lán seoil againn, lena n-áirítear 
maidir leis an radacú a chosc agus le cosc a chur ar dhaoine an 
scoil a fhágáil go luath agus titim ar gcúl ó thaobh cultúir de.” 

“Dar liom féin, is í an chuimsitheacht is eochair [...] i réimse an 
spóirt. Táim ag iarraidh gur féidir daoine a bhfuil a 
soghluaisteacht laghdaithe a chuimsiú.” 

Comhar cultúrtha a chothú mar chuid de 
chomhpháirtíochtaí an Aontais le tíortha ar fud an 
domhain 

“Is uirlis shármhaith cumhachta boige í an taidhleoireacht 
chultúrtha agus cuireann sí ar ár gcumas dúinn idirphlé a 
choinneáil oscailte. [...] Tá focal ag teastáil ónár  
gcomhpháirtithe sna Balcáin Thiar go dtabharfaimid tacaíocht  
nithiúil éigin dóibh. [...] Is tobar doimhin tallainn é an t-aos óg 
sa réigiún. Tá ardmheas ar thionscal na cruthaitheachta agus 
ar thionscal an chultúir agus leanfaimid orainn den 
dlúthchomhar sa réimse sin.”
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

NICOLAS SCHMIT 
Coimisinéir ainmnithe 
Poist agus Cearta Sóisialta 

Tháinig an Coimisinéir ainmnithe, Nicolas Schmit, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 1 Deireadh Fómhair 2019 chun 
ceisteanna a chuir Feisirí ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (EMPL) agus ón gCoiste um Ghnóthaí 
Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (ECON) a fhreagairt. Le linn na héisteachta, thug sé roinnt gealltanas a leagtar 
béim orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais sin dá réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a 
rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin Eorpaigh, a sheoladh chuige, agus ina ndírítear ar an méid 
seo a leanas: 

 gné shóisialta na hEorpa a neartú; 

mar aon le pointí breise a luaigh sé le linn na héisteachta, ar a n-áirítear: 

 fostaíocht agus lucht saothair dea-oilte; 
 dálaí cuibhiúla oibre a áirithiú, mar aon le sláinte agus sábháilteacht ag an obair; agus 
 dul i ndlúthchomhar le Parlaimint na hEorpa. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
na n-éisteachtaí de na Coimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir 
ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sé freagraí i scríbhinn orthu.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-nicolas-schmit_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ga/committees/video?event=20190930-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63149/20191001RES63149.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60724/nicolas-schmit-luxembourg
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60724/nicolas-schmit-luxembourg
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62445/20190927RES62445.pdf
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Gné shóisialta na hEorpa a neartú 

Colún Eorpach na gCeart Sóisialta 

“Ag obair i ndlúthchomhar le Parlaimint na hEorpa, forbróidh 
mé plean gníomhaíochta chun an Colún a chur chun feidhme 
ar leibhéal an Aontais agus i ngach Ballstát, ag cur lenar 
baineadh amach sa Choimisiún faoin Uachtarán Juncker agus 
le treoirlínte polaitiúla an Uachtaráin thoghaí von der Leyen.” 

Pá íosta cothrom 

“Cuirfidh mé ionstraim dlí ar aghaidh chun a áirithiú go 
mbeidh pá íosta cothrom ag gach oibrí san Aontas seo 
againne. Níl i gceist leis sin go socrófaí leibhéal aonair pá don 
Aontas, agus tabharfaidh mé aird ar leith ar mhúnlaí sóisialta 
sna Ballstáit éagsúla.” 

“[...] ní chaithfidh an creat sin le haghaidh pá íosta [...] amhras, 
ar dhóigh ar bith, ar an gcóras atá bunaithe ar chómhargáil , 
lena bhforáiltear do phá maith sna tíortha ina bhfuil feidhm 
aici, ná ní chuirfimid d’iallach – ar dhóigh ar bith – ar na tíortha 
sin athrú a dhéanamh ar an nós seanbhunaithe sin a bhfuil  
seanchleachtadh acu air.” 

“Creidim nach gcuirfimid as don chóras sin ná nach gcuirfimid 
i gcontúirt é agus creat Eorpach den sórt sin le haghaidh pá 
íosta á chruthú againn. Ní mór dúinn an chuid sin a oibríonn 
go maith a chaomhnú. Ní bhainfimid le rud nach bhfuil briste. 
Geallaim an méid sin daoibh.” 

Scéim Eorpach Athárachais um Shochair Dhífhostaíochta 

“Tá teacht aniar an Aontais Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta ag brath ar fheidhmeanna cobhsaíochta. 
Chun go mbeidh Scéim Eorpach Athárachais um Shochair  
Dhífhostaíochta ann amach anseo, tá gá le dearadh gasta 
chun a áirithiú go bhfreagrófar go pras ar chásanna suaite 
agus, san am céanna, go gcaomhnófar cosaint leormhaith ar 
dhífhostaíocht.” 

Ar an drochuair, tá cásanna suaite ar an ngeilleagar seo 
againne – ar minic iad a bheith neamhshiméadrach – de 
dhlúth agus d’inneach inár múnla eacnamaíoch. Agus ní mór 
dúinn na cásanna suaite sin a mhaolú – sin atá á rá agam. Ní 
hé atá i gceist go n-eagróimis aistriú buan de chineál éigin ó 
cheann amháin go ceann eile ach go n-áiritheofaí, ar an gcéad 
dul síos, nach amhlaidh, i gcás ina dtarlódh suaitheadh 
neamhshiméadrach den sórt sin, go dtitfeadh an geilleagar 
lena mbaineann i nduibheagán agus, ar an dara dul síos, go 
mbeadh rochtain ag na daoine sa gheilleagar sin ar líontán 
sábhála de chineál éigin, fiú sa chás ina mbeadh 
mórdheacrachtaí ag an stát, ar chúiseanna airgeadais agus 
buiséid, leanúint dá sholáthar.” 

An tÚdarás Eorpach Saothair 

“[...] is féidir leis an Údarás Eorpach Saothair nua-chruthaithe  
ról tábhachtach a imirt chun comhar idir na húdaráis náisiúnta 
a áirithiú, go háirithe trí chigireachtaí comhpháirteacha a 
dhéanamh. Tuigim, ón bplé a rinneadh sa Choiste seo an 
tseachtain seo caite, gur saincheist thábhachtach do mhórán 
agaibh é cur ar bun praiticiúil an Údaráis Eorpaigh Saothair. Is 
féidir libh a bheith cinnte go ndéanfar é a chur ar bun gan 

mhoill agus go dtabharfar acmhainní leormhaithe dó chun a 
chuid cúraimí a chomhlíonadh.” 

Idirphlé sóisialta a chur chun cinn 

“Ba cheart idirphlé sóisialta a chur chun cinn ar an uile leibhéal, 
mar ní fhéadfaidh idirphlé sóisialta an Aontais feidhmiú mura 
rud é gur ar chomhpháirtithe sóisialta náisiúnta láidre agus 
neamhspleácha atá sé fothaithe. Ba cheart, ar an gcaoi  
chéanna, tacú le cómhargáil, ós gné thábhachtach dár  
ngeilleagar sóisialta margaidh é.” 

“Tá sé tábhachtach go gcinntímid, in aimsir seo an tsuaite 
eacnamaíoch, go dtreisítear in athuair leis na comhpháirtithe 
sóisialta ar an dá thaobh. Tá sé ar chumas an Aontais Eorpaigh 
– ar chumas an Choimisiúin – é sin a dhéanamh. I 
gcomhthéacs thógáil na hinstitiúide sin, tá roinnt roghanna 
againn – roghanna airgeadais san áireamh – agus ní mór iad 
sin a dhíriú go háirithe ar thíortha inar éigean gur ann do 
chomhpháirtíocht shóisialta.” 

“Tá sé i gceist agam staidéar a iarraidh ar Choiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa maidir leis an gcaoi a bhféadfaí  
cómhargáil a neartú agus a chur chun cinn in athuair san 
Eoraip. Tá OECD ag obair (freisin) ar an gceist sin, mar aon leis 
an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (EIS), agus caithfidh a 
gcuid torthaí a bheith ina spreagadh dúinne freisin.” 

Ciste Sóisialta na hEorpa+ (CSE+) 

“Caithfear a aithint gur infheistíocht i dtodhchaí níos fearr í 
infheistíocht i riachtanais na ndaoine. Is é Ciste Sóisialta na 
hEorpa+ príomhionstraim an Aontais. Is uirlis é chun tacú le 
prionsabail an Cholúin a chur chun feidhme trí acmhainní a 
sholáthar.” 

“[...] ar ndóigh, maidir leis na cistí atá againn lena dtiomnú do 
cheist na dífhostaíochta i measc na hóige, ní mór dúinn iad a 
thiomnú go háirithe do na háiteanna sin ina bhfuil an 
dífhostaíocht i measc na hóige ina fadhb mhór i gcónaí. Is fearr 
atá daoine in ann a gcuid fadhbanna féin a réiteach sna 
háiteanna sin ina bhfuil an dífhostaíocht i measc na hóige an-
íseal, agus ní mór dúinn, mar sin, ár gcuid acmhainní a dhíriú 
ar na háiteanna sin ina bhfuil líon mór daoine óga 
dífhostaithe.” 

 Cosaint shóisialta a neartú 

“Tá cuspóir amháin [...] le gach rud sa chlár a cuireadh i láthair: 
cosaint shóisialta a neartú [...] san Eoraip. An dul chun cinn 
sóisialta a neartú agus beocht a chur ann arís agus, san am 
céanna, é a chur in oiriúint do gheilleagar atá ag athrú, do 
thimpeallacht eacnamaíoch atá ag athrú agus, go háirithe don 
domhandú. Ní féidir linn a bheith saonta agus sinn ag tabhairt 
aghaidh ar an domhandú sin, agus is ar an gcúis sin gur gá 
dúinn ár smaointe féin agus ár dtuiscint féin ar an mbealach 
chun déileáil [leis] a bheith againn.” 

 Ráthaíocht Eorpach do Leanaí a fhorbairt 

“Scriosann bochtaineacht leanaí todhchaí an duine lena 
mbaineann mar, go rí-mhinic, bíonn sé nó sí bocht mar dhuine 
fásta más rud é go raibh sé nó sí bocht mar leanbh. [...] Ní mór 
dúinn [...] na gníomhaíochtaí [atá á ndéanamh faoi láthair] a 
dhíriú ar bhealach eile [chun cás na leanaí bochta a fheabhsú]. 
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[...] Ní mór dúinn iad a dhíriú, ar an gcéad dul síos, orthu siúd 
is mó atá i ngátar inár sochaithe [...]. [...] Feictear domsa go 
bhféadfaí [ár gcur chuige] a bhunú ar an obair a rinne an 
Pharlaimint chun moladh de shórt éigin a bhaint amach. [...]  
Tuigim nach féidir beartas uaillmhianach a fhóireann do chách 
a bheith ann d’uireasa cistiúcháin. Tá an méid a dúirt an 
Pharlaimint tugtha ar aird agam agus [...] níl aon dabht ach go 
gcuirfidh mé an méid sin san áireamh sa phlé, lena n-airítear 
leis an gComhairle.” 

Caighdeáin le haghaidh pá íosta 

“[...] tá [...] leas coiteann i gceist le ráthaíocht a bhaint amach 
gur féidir le gach uile shaoránach de chuid na hEorpa beatha 
chuibhiúil a bheith aige, fiú murar féidir le duine páirt a 
ghlacadh ar mhargadh an tsaothair faoi láthair agus [...] gur 
féidir leis nó léi slí beatha dá chuid féin nó dá cuid féin a bheith 
aige nó aici agus, dá bhrí sin, ní mór dúinn critéir de shórt éigin 
– tagarmharcanna de shórt éigin – a thabhairt ar an bhfód 
chun a chur ar a gcumas do dhaoine beatha chuibhiúil a 
bheith acu. [...] caithfear a chur san áireamh leis an ráthaíocht 
sin an caighdeán maireachtála foriomlán agus an cás, is é sin 
an staid eacnamaíoch, airgeadais agus bhuiséadach, agus 
caithfear beatha chuibhiúil a ráthú léi freisin do gach uile 
shaoránach de chuid na hEorpa.” 

Fostaíocht agus lucht saothair dea-oilte a chur 
chun cinn 

Neamh-idirdhealú agus cuimsiú 

“Déanfaidh mé margadh saothair Eorpach a chur chun cinn 
ina ráthaítear rochtain agus deiseanna maithe do chách agus, 
go háirithe, do dhaoine atá faoi mhíchumas, do phobail  
Romach agus do na daoine is díothaí.” 

“[...] troidfidh mé, ar ndóigh, [...] chun a chinntiú go ndéantar  
prionsabal sin an neamh-idirdhealaithe a chur i bhfeidhm 
agus a fhorfheidhmiú i gceart aon uair is gá.” 

“[...] ní mór dúinn tuilleadh modhanna agus acmhainní a 
thiomnú – ó CSE freisin – do bheartais ina gcuimsítear an uile 
chatagóir daoine ar mó na deacrachtaí a bhíonn acu ar 
mhargadh an tsaothair, agus áirítear daoine faoi mhíchumas 
ar na daoine sin. [...] Táim ag iarraidh go mbeadh an t-ábhar  
sin mar cheann dár gcuid cuspóirí móra, mar cheann dár gcuid 
aidhmeanna móra, sna cúig bliana amach romhainn: chun 
deis a thabhairt do chách, lena n-áirítear daoine faoi  
mhíchumas.” 

“[...] ní mór daoine [atá faoi mhíchumas] a lánpháirtiú [...] i saol  
na hoibre, i bpost. Ní mór na cuideachtaí atá ag déanamh 
amhlaidh a thionlacan, ní mór cuidiú leo. [...] Is féidir leis [an] 
ngeilleagar sóisialta freagra a thabhairt ar an tsaincheist sin 
freisin.” 

“Ar ndóigh, ní bhíonn an múnla céanna de gheilleagar 
sóisialta ag gach tír. Ní mór dúinn na cultúir éagsúla a urramú 
[...]. Ach creidim gur iomaí deis atá ann gníomhú le chéile. Sa 
bhliain 2011, reáchtáil an Coimisinéir Barnier, an Coimisinéir 
Andor agus an Coimisinéir Tajani comhdháil maidir le gnó 
sóisialta a spreag dinimic dheimhneach don gheilleagar 

sóisialta san Eoraip. Bunaithe ar an méid sin, tá sé i gceist agam 
[...] tionscnamh den sórt sin a thabhairt ar an bhfód arís, in 
éineacht le Coimisinéirí eile, chun gníomhaithe a thabhairt le 
chéile, agus plean a chur le chéile chun an geilleagar sóisialta 
a chur chun cinn.” 

An Ráthaíocht don Óige a threisiú 

“[...] ní mór dúinn an Ráthaíocht don Óige a athchóiriú, ní mór 
dúinn smaoineamh fúithi ar bhealach eile, ní mór dúinn í a 
chur in oiriúint do chúrsaí mar atá. [...] tá an t-aistriú digiteach 
ag tarlú i ngach áit agus, ar an drochuair, [...] ní i gcónaí a 
bhíonn an t-eolas ag daoine óga fiú chun dul i gceann na ré 
digití nua. Tá sé á mholadh agam, dá bhrí sin, go gcuirfí 
bunoiliúint dhigiteach bhunúsach ar gach duine óg a 
ghabhann den Ráthaíocht don Óige nó atá dífhostaithe, ar 
oiliúint í a chuirtear in oiriúint don eolas atá ag an duine sin 
agus don phost is mian leis nó léi a bhaint amach – caithfear 
na huirlisí is gá chun dul isteach ar mhargadh an tsaothair a 
thabhairt don uile dhuine óg.” 

An clár oibre scileanna a nuashonrú 

“Caithfear daoine a thionlacan sna haistrithe atá ós ár 
gcomhair amach chun a chur ar a gcumas dóibh a gcuid 
scileanna a choinneáil cothrom le dáta de réir mar a thagann 
athrú ar an ngeilleagar. Chuige sin, tá gá le hinfheistíocht, mar  
aon le beartas gairme agus beartas scileanna lena mbeadh 
uirlisí feabhsaithe ag gabháil chun gach aistriú gairme a 
thionlacan, gan beann ar aois. Scrúdóidh mé cuntais foghlama 
aonair do dhaoine atá in aois oibre.” 

“[...] tá gairmoiliúint ríthábhachtach agus ní haon sop in áit na 
scuaibe í. [...] - ná beag an baol. Is í an gráinne mullaigh í [...]  
agus, dá bhrí sin, ní mór dúinn gairmoiliúint a chothú agus 
tacú léi.” 

“[...] is é an t-uas-sciliú an tsaincheist a bheidh i lár an aonaigh 
sna blianta amach romhainn. Caithfimid deimhin a dhéanamh 
de, ní hamháin go bhfuil na scileanna cearta ag daoine óga [...] , 
ach freisin go bhfaigheann na daoine sin a bhfuil post acu faoi  
láthair an deis uas-sciliú nó athsciliú a dhéanamh chun 
aghaidh a thabhairt ar chlaochluithe ar a bpoist [...]. [...] Ní mór 
tuilleadh airgid a thiomnú faoi CSE+ do sciliú agus d’athsciliú. 
Is saincheist lárnach é sin agus ní mór é a chomhtháthú freisin 
sna moltaí tírshonracha [...].” 

Sláinte agus sábháilteacht agus dálaí oibre 

Díniteach, trédhearcach agus intuartha 

“Dul ag obair in FMB nó dul ag obair i gcuideachta mhór, ní hé 
sin an cheist. Tá sé de cheart ag gach oibrí san Eoraip tuarastal  
cóir a fháil [...] chomh maith le dálaí córa oibre. [...] Ní mór 
dúinn tacú le FBManna sna hathruithe sin: Tá an méid sin 
soiléir. Ní mór dúinn iad a dhéanamh oiriúnach don 
gheilleagar nua, don gheilleagar digiteach. [...] [Ach] ní féidir 
linn todhchaí FBManna a thógáil ar dhrochdhálaí oibre agus 
ar thuarastail an-íseal – ní hé sin atá i ndán don mhúnla 
eacnamaíoch san Eoraip.” 
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Dálaí oibre na n-oibrithe ardáin 

“Tiocfaidh athrú ar ár margaí saothair mar gheall ar uathoibriú, 
digitiú agus intleacht shaorga. Ní mór dúinn a bheith 
diongbháilte sa pháirt a ghlacaimid chun na rioscaí a mhaolú, 
na haistrithe a mhúnlú agus na deiseanna a thapú. Is den 
ríthábhacht é go n-áiritheoimid muinín as an todhchaí  
dhigiteach. Ní mór dúinn, dá bhrí sin, aghaidh a thabhairt ar 
dhálaí saothair na n-oibrithe ardáin agus aghaidh a thabhairt, 
ar bhealach gníomhach, ar chineálacha nua neamhshláine.” 

“Is sprioc uileghabhálach é sin ar mór dúinn dul i ngleic leis go 
tapa. [...] Tá an earnáil sin ag leathnú go gasta agus tá ag 
méadú ar a tábhacht; ní hé nach bhfuil ach míbhuntáistí ag 
baint leis, ach tá géarghá le rialáil shóisialta a thabhairt isteach. 
Ní féidir leis an ngné shóisialta a bheith ag titim chun deiridh 
ar an éabhlóid theicneolaíoch.” 

“Ní mór dúinn a chinntiú [...] gurb ionann na cearta sóisialta 
atá ag na daoine a oibríonn ar ardáin agus atá ag gach oibrí 
eile. Ba cheart an ceart chun cómhargála a bheith acu [...] ní 
mór dúinn teacht ar shocrú nach bhfuil sé contrártha do dhlí 
na hiomaíochta – rud nach bhfuil ciall ar bith leis – go dtagann 
daoine le chéile, lena n-áirítear oibrithe ardáin, a mheastar go 
bhfuil siad féinfhostaithe. [...] Tá sé i gceist agam comhdháil  
mhór a thionól gan mhoill chun na geallsealbhóirí ar fad a 
bhailiú le chéile chun an cheist sin a phlé agus, ina dhiaidh sin, 
chun obair a dhéanamh ar chaighdeán maith do dhaoine sa 
gheilleagar digiteach nua.” 

“I ndeireadh na dála, is iad daoine, seachas meaisíní, an 
caipiteal is luachmhaire dá bhfuil againn sa gheilleagar 
digiteach. “Is é an sprioc atá againn geilleagar digiteach a 
thógáil arb é an duine is croílár ann.” 

Saincheisteanna sláinte agus sábháilteachta 

 “Ceann de na réimsí a bhfuil mo chroí istigh iontu is ea an 
tsláinte agus an tsábháilteacht ag an obair. Tá sé do-ghlactha, 
in 2019, go bhfuil daoine san Eoraip fós i mbaol san áit oibre. 
Oibreoidh mé ar a shon go nglacfar tuilleadh bearta i gcoinne 
carcanaiginí san áit oibre. Éilíonn na hathruithe atá ag teacht 
ar shaol na hoibre [freisin] smaointe úra maidir leis an tsláinte 
agus an tsábháilteacht ag an obair.” 

“[...] Ní mór dúinn obair leantach a dhéanamh ar [chompás an 
Aontais le haghaidh gníomhaíocht ar mhaithe leis an 
meabhairshláinte] mar shaincheist. [...] Is cinnte go 
bhféachfainn ar an méid sin agus, in éineacht leis an 
gCoimisinéir atá i bhfeighil ar an tsláinte, déanfaidh mé 

amhlaidh. [...] Tá gá le beartas láidir um chosc [maidir le 
meabhairghalair ag an áit oibre, amhail spíonadh agus strus].”  

Postú oibrithe agus dumpáil shóisialta 

“Is prionsabal bunriachtanach é [...] pá comhionann ar obair 
chomhionann san áit chéanna agus tá sé fíor-riachtanach go 
gcuirfimis chun feidhme é.” 

“Ní mór dúinn anois [...] an treoir sin a chur chun feidhme go 
cuí chun leasa gach duine – ní hamháin chun leasa na dtíortha 
is faighteoirí, ach chun leasa na dtíortha seolta freisin. Mar, i 
ndeireadh na dála, ní féidir le tír ar bith úsáid a bhaint as aon 
chineál dumpála sóisialta chun tairbhe a cuid oibrithe féin. 
Téann sé sin glan i gcoinne mheon na hEorpa. Táim ag brath 
go mór ar an Údarás Eorpach Saothair chun a áirithiú go n-
oibríonn an córas go cuí, go dtéimid i ngleic le haon mhí-úsáid 
agus, a mhéid is féidir, go bhfuil gach duine ar comhchéim.” 

“Níl an dara rogha ag na Ballstáit ach na modhanna agus na 
hacmhainní is gá a thabhairt dóibh féin. [...] Ní féidir a bheith 
ag trácht ar dhumpáil shóisialta, ar thaobh amháin, gan na 
hionstraimí is gá chun déileáil leis an tsaincheist a ghlacadh, ar 
an taobh eile.” 

Comhar le Parlaimint na hEorpa 

“Oibreoidh mé go dlúth agus go tráthrialta le Parlaimint na 
hEorpa, leis na Ballstáit, leis na comhpháirtithe sóisialta agus 
leis na geallsealbhóirí ar fad chun Eoraip a bheidh níos 
cothroime, níos sóisialta agus níos cuimsithí a shaothrú.” 

“Tabharfaidh mé cluas éisteachta do bhur gcuid barúlacha, 
bhur gcuid smaointe agus bhur gcuid agóidí, agus geallaim go 
mbeidh mé tiomanta, sna blianta beaga atá amach romhainn, 
do dhlúthchomhar leis an Teach seo. Ní mór dúinn oibriú as 
lámha a chéile más mian linn go gcuirfidh oibrithe, teaghlaigh 
agus saoránaigh muinín ionainn.” 

 “[...] Fillfidh mé aon uair a iarrann sibh orm filleadh, nó aon 
uair is mian liom labhairt libh, chun bhur gcuid comhairle agus 
tuairimí a fháil – comhairle agus tuairimí a bhíonn an-
iomadúil, an-éagsúil, agus – caithfidh mé a rá – sách cáinteach 
in amanna, ach creidim gur as an iomadúlacht, an éagsúlacht  
agus an cáineadh sin a fhásann beocht agus gné fhíor-
dhaonlathach pholaitíocht na hEorpa. Mar sin, geallaim 
daoibh inniu gur minic a bheidh mo thriall oraibh agus go 
leanfaidh mé den iarracht ar chuireamar tús léi inniu [...]. [...] is 
sibhse glór na saoránach agus ní mór dúinn éisteacht leis an 
nglór sin
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

PAOLO GENTILONI 
Coimisinéir ainmnithe 
Geilleagar 

Tháinig an Coimisinéir ainmnithe, Paolo Gentiloni, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 3 Deireadh Fómhair 2019 chun 
ceisteanna a chuir Feisirí ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (ECON) agus ón gCoiste um 
Buiséid (BUDG) a fhreagairt. Le linn na héisteachta, thug sé roinnt gealltanas a leagtar béim orthu sa doiciméad seo. 
Déantar tagairt sna gealltanais sin dá réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula von der Leyen, 
Uachtarán toghaí an Choimisiúin Eorpaigh, a sheoladh chuige, lena n-áirítear: 

 Gnóthaí eacnamaíocha agus airgeadais; 
 Cánachas cóir agus éifeachtach agus 
 Aonad custaim atá láidir agus nua-aimseartha. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
éisteachtaí na gCoimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir 
ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sé freagraí i scríbhinn orthu.
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PE 629.837 

Gnóthaí eacnamaíocha agus airgeadais; 
An Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis: cur chun 
feidhme 

“Déanfaidh mé maoirseacht ar fheidhmiú an Chomhaontaithe  
Cobhsaíochta agus Fáis chun airgeadas poiblí inbhuanaithe a 
áirithiú. Bainfidh mé úsáid as solúbthacht laistigh de na 
rialacha, nuair is gá iad, chun seasamh fioscach cuí a thabhairt, 
beartas fioscach a chumasú, ról cobhsaíochta a bheith aige 
agus infheistíocht a bhfuil géarghá léi a chur chun cinn. Agus 
ár rialacha á gcur chun feidhme agam, díreoidh mé ar laghdú 
fiachais phoiblí mar dhuine ar mórchúis imní dó an tionchar 
díchobhsaitheach a d’fhéadfadh a bheith ag fiachas ard sna 
drochthréimhsí. Déileálfaidh mé freisin le húsáid leormhaith 
den spás fioscach chun aghaidh a thabhairt ar an mbaol go 
dtarlódh moilliú inár ngeilleagar.” 

“[...] tabharfaidh mé don dréachtphlean buiséadach seo [de 
chuid na hIodáile] go díreach an aird chéanna, an dearcadh 
idirphlé céanna agus an dáiríreacht chéanna agus a 
thabharfaidh mé do na 26 Bhallstát eile.” 

“Beidh mé ríshoiléir faoin bhfíoras nach mbeidh caighdeáin 
dhúbailte againn maidir lenár rialacha a chur i bhfeidhm. 
Tuigim gur ábhar muiníne é sin. Tig libh a bheith ag súil leis 
sin ón méid a dúirt mé ar maidin. Is féidir libh breathnú ar mo 
bheathaisnéis. Ach seachas é sin, is ábhar muiníne é. Seo é mo 
ghealltanas, gan aon chaighdeáin dhúbailte a bheith ann. 

An Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis (SGP): 
athbhreithniú 

“Ar ndóigh, níl an Comhaontú Cobhsaíochta agus Fáis foirfe. 
Bainfidh mé úsáid as an deis a thugann an t-athbhreithniú ar 
an sé-phaca agus an dé-phaca chun machnamh a dhéanamh 
ar an mbealach ceart chun tosaigh, bunaithe ar fhianaise ón 
am atá thart agus an rannchuidiú ón mBord Fioscach Eorpach 
á chur san áireamh. Agus beidh sibh, in ann, gan amhras, 
tionchar a bheith agaibh air sin.” 

“Tá an riosca éifeacht chomh-thimthriallach a bheith ann an-
soiléir. Is dóigh liom gur shonraigh an Bord Fioscach Eorpach 
an riosca sin ar bhealach an-soiléir. Is é an bealach chun cinn 
ná an méid atá le plé againn ag deireadh an athbhreithnithe 
ar an dé-phaca agus ar an sé-phaca atá fós ar siúl, arb 
athbhreithniú é a thabharfar chun críche i lár mhí na Nollag. 
Go pearsanta, caithfidh mé a rá gur mhór agam fealsúnacht an 
Bhoird Fhioscaigh Eorpaigh: simplí, infhorfheidhmithe agus 
frith-thimthriallach. Leis an bhfealsúnacht sin, déantar  
breithniú ar go leor agóidí a rinneadh freisin ar maidin ionsar  
roinnt gnéithe róchasta agus ró-lánroghnach de rialacha an 
Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis go dtí anois.” 

“Ach caithfidh a fhios a bheith againn gurb iad an Coláiste 
agus na hinstitiúidí Eorpacha a dhéanfaidh an cinneadh 
maidir leis an mbealach le dul ar aghaidh tar éis an 
athbhreithnithe agus nach cinneadh éasca a bheidh ann. Go 
pearsanta, cuirim béim i gcónaí ar an bhfocal ‘uaillmhian’. Ba 
mhaith liom go mór ár rialacha a athrú ar shlí atá níos frith-
thimrthriallaí, níos simplí agus níos infhorfheidhmithe, ach 
glacaim leis an tuairim a deir gur cheart a bheith airdeallach 
toisc gur féidir linn an fhadhb chéanna a réiteach le roinnt 

uirlisí léirmhínithe agus gan dul i muinín athruithe 
reachtaíochta. Déanfaimid cinneadh roimh dheireadh na 
bliana seo.” 

Doimhniú AEA/BICC 

“Is ea, sílim gur rud ábhartha é an togra le haghaidh na 
hionstraime nua – an ionstraim bhuiséadach [...] [um] 
Iomaíochas agus um Chóineasú a dearbhaíodh ag an 
gCruinniú Mullaigh Euro i mí an Mheithimh, gur gá cistiú 
suntasach a dhéanamh air agus gur cheart breathnú air mar  
uirlis don chobhsaíocht. Is eol dúinn gur phlé deacair a bhí i 
gceist i gcónaí sa Chomhairle Eorpach i gcás na huirlise um 
chobhsú, ach is dóigh liom go bhfuil an togra seo 
spriocdhírithe go mór. Is é an sprioc athchóirithe 
struchtúracha agus cóineasú a neartú, agus ba cheart cistiú 
suntasach a dhéanamh air sin agus obair leantach shuntasach 
a bheith ag gabháil leis. Is é sin an gealltanas a dhéanaim go 
pearsanta le bhur gcoiste.” 

“Is ea, pléifimid na critéir rialachais seo agus tosaíochtaí na 
hionstraime seo le chéile, agus is cinnte go gcuirfear an 
tosaíocht aeráide san áireamh mar is ceart.” 

An Nós imeachta um Míchothromaíochtaí 
Maicreacnamaíocha 

“Is ea, bhí an anailís ar mhíchothromaíochtaí  
maicreaeacnamaíocha an-chabhrach mar bhí sé úsáideach 
treoirlínte, smaointe, moltaí a thabhairt don Choimisiún agus 
do na Ballstáit – ní hamháin faoi na saincheisteanna 
traidisiúnta airgeadais, ach faoi shaincheisteanna eile amhail  
fiachas príobháideach, an margadh tithíochta [...] agus an 
staid sláinte. Is coinníollacha bunúsacha iad sin agus ba cheart 
dúinn iarracht a dhéanamh iad a neartú go luath amach 
anseo.” 

InvestEU agus Plean Infheistíochta Inbhuanaithe AE 

“Seolfaidh mé InvestEU agus Plean Infheistíochta 
Inbhuanaithe na hEorpa mar thosaíocht.” 

“Aontaím libh gur figiúr an-suntasach figiúr an aon trilliúin. Is 
dóigh liom, go pearsanta, go n-oibreoimid leis an Leas-
Uachtarán Timmermans agus leis an Leas-Uachtar án 
Dombrovskis mar gur gá dúinn, ar ndóigh, timpeallacht 
mhaith a chur ar fáil chun caipiteal príobháideach a shlógadh. 
Chun an gealltanas sin a chomhlíonadh, áfach, is gá dúinn cur 
leis an gcaipiteal, leis an infheistíocht agus freisin le deontais 
phoiblí ar fud na hEorpa.  Tá an plean seo, an Plean 
Infheistíochta d'Eoraip Inbhuanaithe ag tosú comhthreomhar  
le plean InvestEU agus ceapaim go gcuirfidh plean InvestEU 
go mór leis an bPlean Inbhuanaithe mar gheall ar na 
hacmhainní a bheidh ag ‘mol’ InvestEU mar a thugaimid air 
rannchuidiú le tioscadal nua a mbeidh ar a chumas 
rannpháirtíocht láidir chaipitil a bheith aige. Ba cheart dúinn 
leanúint ar aghaidh leis obair leantach faoi chaighdeán a 
shainmhíniú do bhannaí glasa. Is dóigh liom gur ceann dár  
spriocanna don luath-thodhchaí é sin agus tá an obair ar siúl 
cheana, faoi mar is eol daoibh. 
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“Obair leanúnach is ea é, mar a dúirt mé i seirbhísí ECOFIN dár  
gcuid. Tá an teachtaireacht an-soiléir. Tá fás ar infhaighteacht  
chaipitil ar fud an domhain maidir le hinfheistíocht ag a bhfuil  
cuspóir, agus go sonrach maidir le hinfheistíocht ag a bhfuil  
cuspóirí comhshaoil. Mar sin, maidir lenár n-acmhainneacht le 
bannaí glasa chun tagarmharc a thabhairt do na margaí, is 
dóigh liom go mbeidh sé úsáideach agus go mbeidh meas 
uirthi agus gur timpeallacht an-dearfach a bheidh i gceist léi ó 
thaobh infheisteoirí de. Bheadh sé aisteach nach mbeadh AE 
páirteach sa réimse sin atá an-dearfach anois i 
bpríomhchathracha ar fud an domhain.” 

“Tá dhá uirlis éagsúla againn: is ceann amháin díobh InvestEU 
a phléigh an Pharlaimint cheana féin faoi chuimsiú an Chreata 
Airgeadais Ilbhliantúil. Tá sé spriocdhírithe ar thosaíochtaí  
éagsúla agus beidh acmhainneacht theicniúil, láidir, dar liom i 
‘mol’ InvestEU atá aige a bheidh an-úsáideach freisin chun an 
Plean Infheistíochta d’Eoraip Inbhuanaithe a chur chun cinn. 
Mar sin beimid ag obair as lámha a chéile le Coimisinéir 
ainmnithe Dombrovskis agus speisialú níos mó á dhéanamh 
againn ar chaipiteal príobháideach a chruinniú i dtionscadal  
an Phlean Infheistíochta d’Eoraip Inbhuanaithe. Mar is eol 
daoibh, tá sprioc uaillmhianach de thrilliún euro againn agus 
beidh mise ag díriú níos mó ar an bplean a shainmhíniú agus 
ar chlár InvestEU a chur chun cinn.” 

“Ní féidir linn glacadh leis an smaoineamh, maidir le plean 
chomh hábhartha sinn dúinn, InvestEU – atá ceaptha thart ar 
EUR 650 billiún a chruinniú – go bhfuil sé teoranta do 
cheantair nó do thíortha aonair. Mar sin, is é an gealltanas a 
dhéanfaidh mé ná dáileadh comhionann an phlean seo a 
bheith agam ar fud an Aontais ar fad.” 

Scéim Athárachais Dífhostaíochta 

“Ceann de na príomhghníomhaíochtaí a bheidh ann ná an 
Scéim Eorpach Athárachais Dífhostaíochta a thabhairt isteach. 
Is eol dom go bhfuil an scéim sin á hiarraidh ag an Teach le 
fada. Go polaitiúil, ní bheidh sé éasca ach le chéile is féidir linn 
scéim a thabhairt isteach a thabharfaidh cosaint do 
shaoránaigh le linn tréimhsí corracha ina saol.” 

“Le fírinne, ceapaim gur déchuspóir atá sa togra seo. Níor 
cheart dúinn cuspóir amháin, b’fhéidir an chéad cheann, a 
mheas faoina luach, i leith ár saoránach ar a laghad, arb é an 
cuspóir sóisialta é ionstraim a bheith againn chun ionstraimí 
náisiúnta a neartú i gcoinne na dífhostaíochta. Is pointe 
ábhartha é sin mar, sa chás seo, is féidir linn uirlis ag a bhfuil  
teachtaireacht shóisialta shoiléir agus cuspóir sóisialta soiléir 
agus iarmhairt chobhsúcháin freisin a nascadh le chéile. Ach 
ní uirlis chobhsúcháin amháin atá i gceist; sin a theastaigh 
uaim a chur i dtábhacht. Níor cheart, maidir leis an Scéim 
Athárachais, gurb é a bheadh ann – tá sé ráite agaibh cheana 
– ná uirlis le haghaidh aistrithe buana ó thír go tír. Níor cheart 
go laghdódh sé próiseas an athchóirithe struchtúraigh atá ar 
siúl i mBallstáit aonair. Ba cheart é a bheith dírithe ar shuaití 
ábhartha seachtracha, a bheith an-tapa agus sásra scaipthe  
uathoibríoch a bheith aige. [...]. Tá sé de chúram orm 
sainmhíniú a thabhairt ar an sásra agus ceann de na 
príomhcheisteanna a bheidh ansin, go teicniúil agus go 
polaitiúil. An ar iasachtaí nó ar thacaíocht dhíreach do 

bhuiséid náisiúnta a bheidh an scéim seo dírithe? Plé an-
ábhartha is ea é sin. Ní cinnte gur cheart an dá chás sin a bheith 
ag teacht salach go hiomlán ar a chéile.  Is féidir libh tosú le 
ceann amháin ach is rud é sin a gcaithfimid oibriú air sna 
seachtainí amach romhainn, go han-tapa agus go 
héifeachtach.” 

“Rachaidh mé i mbun oibre láithreach bonn. Braitheann an 
téama ‘láithreach’ ar na hathruithe a bhíonn ann ar bhonn 
polaitiúil, ach is é atá i gceist agam, má dheimhnítear mé, go 
n-oibreoidh mé láithreach air sin le mo chomhghleacaí Schmit  
agus leis an gColáiste. 

“Mar sin, i gceann cúpla seachtain, measaim go mbeidh 
sainmhíniú ar an scéim agus ar na hiarmhairtí éagsúla maidir 
lenár modhanna inár gcinntí Comhphobail.” 

An Seimeastar Eorpach 

“Táim tiomanta go láidir go pearsanta, ar bhonn mo thaithí 
phearsanta mar Phríomh-Aire, don ghá atá againn, ar an 
gcéad dul síos, comhoibriú leis na comhpháirtithe sóisialta 
inár roghanna eacnamaíocha, agus mar sin is i dteannta mo 
chomhghleacaí Nicolas Schmit a ghabhfaidh mé an tiomantas 
sin orm féin. Chomh fada a bhaineann sé lenár rialacha de, 
tosaíodh, maidir leis an Seimeastar Eorpach, le gné shóisialta 
nach beag a chur san áireamh ina phróiseas. Tharla sé sin den 
chuid is mó mar thoradh ar chinneadh Gothenburg sa cholún 
Eorpach sóisialta. Ceapaim gur cheart don chúram sin dul níos 
faide ná sin agus is léir go bhfuair mé an sainordú spriocanna 
forbartha inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chomhtháthú 
i bpróiseas an tSeimeastair Eorpaigh. Mar is eol dúinn go léir, 
maidir leis na príomhspriocanna, ní hamháin go bhfuil gné 
láidir chomhshaoil acu ach tá gné láidir shóisialta acu chomh 
maith. Uirlis nua a bheidh ansin chun an tosaíocht atá dlite dó 
a thabhairt don tosaíocht shóisialta sin.” 

“Ceapaim go bhfuil gá againn – agus is fadhb feasachta poiblí 
é freisin – na comhpháirtithe sóisialta a bheith páirteach, sna 
Ballstáit freisin, san idirphlé a bheidh againn le rialtais na 
mBallstát. Chabhródh sé sin leis an idirphlé seo agus 
chabhródh sé leis an Aontas Eorpach tuiscint níos fearr a fháil 
ar a bhfuil á chinneadh againn, le linn an tSeimeastair, do na 
Ballstáit.” 

Eurostat 

“Is ríthábhachtach liom neamhspleáchas gairmiúil Eurostat  
agus na n-údarás náisiúnta a chosaint. Déanfaidh mé deimhin 
de go bhfanfaidh Eurostat mar phointe tagartha iontaofa le 
haghaidh staidreamh agus sonraí ar an Eoraip.” 

Cánachas cóir agus éifeachtach 
“Tá rún daingean agam oibriú ionsar chánachas cóir agus 
éifeachtach in AE.” 

“[...] leanúint de bheith ag comhrac in aghaidh calaois chánach 
agus imghabháil chánach [...]. Ba mhaith liom dul chun sochair  
do na cáiníocóirí a imríonn de réir na rialacha agus 
gníomhaíocht phionósach a dhíriú orthu siúd nach ndéanann 
amhlaidh.” 
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Cánachas comhshaoil 

“[...] Aontaíonn 74% de na saoránaigh gur cheart do AE níos 
mó a dhéanamh chun calaois chánach a chomhrac [...]. Is é an 
chéad tosaíocht a bheidh agam a chinntiú go rannchuideoidh 
an cánachas leis an gComhaontú Glas don Eoraip. Ó mo 
thaobhsa de, oibreoidh mé le haghaidh creat nua cánachai s 
comhshaoil chun iompar úsáideoirí, tomhaltóirí agus 
táirgeoirí a stiúradh i dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh 
na haeráide de. Déanfaidh mé measúnú ar raon beart, lena n-
áirítear an Treoir maidir le Cáin ar Fhuinneamh a nuashonr ú 
chun í a ailíniú le cuspóirí comhshaoil agus oibriú ar cháin 
charbóin ag teorainneacha ar leibhéal AE, rud atá i gcomhréir 
le rialacha EDT [an Eagraíocht Dhomhanda Trádála]. Agus mé 
ag déanamh amhlaidh, beidh mé ar an airdeall go bhfuil an 
creat seo cóir agus cothrom ar bhonn sóisialta. Teastaíonn 
uaim freisin measúnú a dhéanamh ar úsáid [...] ionstraimí eile 
dlí sna Conarthaí a cheadaíonn tograí cánach a ghlacadh trí 
vótáil trí thromlach cáilithe agus trí chomhchinnteoireacht.” 

Athchóiriú ar an gcóras cánach corparáide idirnáisiúnta 

“Is é an dara cuspóir atá agam ná rannchuidiú na hEorpa 
d’athchóiriú an chórais cánach corparáide idirnáisiúnta ionas 
go mbeidh sé oiriúnach don 21ú haois. Is léir do gach duine 
nach bhfuil an córas reatha cothrom le dáta. Mar thoradh ar 
an aistriú chuig geilleagar digiteach, tá dícheangal méadaithe  
idir an áit ina gcruthaítear luach agus ina n-íoctar cáin. Ina 
theannta sin, déanann an iomaíocht chánach cinntí gnó a 
shaobhadh agus bíonn beartais chánach dírithe ar bhailiú 
ioncaim ghearrthéarmaigh. Tá plé ar nuachóiriú ar chánachas 
corparáide idirnáisiúnta ar siúl anois in G20, le tacaíocht ó 
ECFE. Faoi dheireadh na bliana seo chugainn, beidh orainn 
breithniú a dhéanamh ar na díospóireachtaí idirnáisiúnta. 
Mura dtiocfaidh aon chomhdhearcadh chun cinn, beidh sé de 
chúram orm iarrachtaí a stiúradh maidir le cáin dhigteach 
Eorpach agus le haghaidh comhbhonn don cháin 
chorparáide.” 

“Ciallaíonn sé sin go n-oibreoimid sa tríú ráithe den bhliain seo 
chugainn ar an togra Eorpach. Ní dhéanfaimid dúléim a 
thabhairt maidir leis an togra Eorpach le linn na 
díospóireachta idirnáisiúnta, ach táim an-dáiríre mé féin agus 
an Coimisiún a thiomnú ár dtogra a bheith againn an bhliain 
seo chugainn mura bhfuil comhaontú idirnáisiúnta ann.” 

Cánachas digiteach 

“Is ea, beidh tiomantas idirnáisiúnta againn maidir le cánachas 
digiteach. Sílim go bhfuil an fhéidearthacht nithiúil againn 

teacht ar thoradh anois. Níorbh amhlaidh go dtí cúpla mí ó 
shin. Tá an díospóireacht faoi chuimsiú ECFE ag bogadh den 
chuid is mó i dtreo cánachas ginearálta ar chuideachtaí móra 
– ní hamháin ardáin dhigiteacha, ach cuideachtaí móra i 
gcoitinne. Ceapaim go bhfuil sé seo inghlactha toisc go bhfuil  
an digiteáil ag dul ar aghaidh i ngach cuideachta ilnáisiúnta 
agus ní hamháin sna cuideachtaí ilnáisiúnta digiteacha, agus 
is rud é sin a nglacann an Eoraip léi go héasca.” 

“Leis an réabhlóid dhigiteach, táimid anois, den chéad uair 
riamh, ag staid nach féidir linn glacadh leis: is é sin go 
gcruthaítear luach, agus go cruthaítear go minic é, trí shonraí  
agus trínár sonraí – trínár sonraí pearsanta. Ach ní bhíonn 
cánacha sna háiteanna céanna ina gcruthaítear luach.” 

“[...] tar éis roinnt deacrachtaí inmheánacha i measc na 
mBallstát maidir leis an togra ón gCoimisiún a bhaint amach, 
chinneamar féachaint leis an leas is fearr a bhaint as na 
díospóireachtaí idirnáisiúnta ó dhíospóireachtaí G20 agus 
ECFE. Tá a chosúlacht air, nuair a socraíodh é sin, gur saghas 
straitéis fágála a bhí ann i bhfianaise na ndeacrachtaí. Ach is é 
a thuigim anois go bhfuil imní mhór ann, go háirithe ag teacht 
ó na Stáit Aontaithe, is ea go bhfuil imní mhór ann agus go 
bhfuiltear fíorshásta teacht ar chomhréiteach in ECFE. Tá ról 
an-ábhartha ag an Eoraip sa chás sin agus táim dóchasach go 
bhféadfaimis teacht ar réiteach ar an leibhéal domhanda an 
bhliain seo chugainn.” 

“Mura mbeidh aon chomhaontú ag teacht chun cinn an 
bhliain seo chugainn, beidh togra Eorpach againn [maidir le 
cáin dhigiteach]. Ciallaíonn sé sin go n-oibreoimid sa tríú 
ráithe den bhliain seo chugainn ar an togra Eorpach.” 

Chun leasa na saoránach agus thuairimí an phobail 

“Conas iarracht a dhéanamh an teachtaireacht a thabhairt  
láithreach go bhfuilimid tiomanta do na saincheisteanna seo: 
an comhshaol, ar bhonn corparáideach, digiteach, calaois 
chánach, etc.? Bealach maith a bheadh ann ná plean a 
mholadh don Choláiste ina ndírítear ar leas ár saoránach agus 
ar thuairim an phobail maidir leis na hábhair sin.” 

Aonad custaim atá láidir agus nua-aimseartha. 
“Déanann roinnt daoine talamh slán den Aontas Custaim ach 
déanann teannas ar fud an domhain maidir le slándáil trádála, 
samhlacha gnó agus an méadú ar an ríomhthráchtáil an gá le 
hAontas Custaim láidir a threisiú. Féachfaidh mé leis an Aontas 
Custaim a thabhairt go dtí an chéad leibhéal eile éifeachta.” 
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Tháinig an Coimisinéir ainmnithe, Janusz Wojciechowsk, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 8 Deireadh Fómhair 
2019 chun ceisteanna a chuir Feisirí ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe a fhreagairt. Le linn na n-
éisteachtaí, thug sé roinnt gealltanas a leagtar béim orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais sin dá 
réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin 
Eorpaigh, a sheoladh chuige. Beidh a chúram amach anseo dírithe ar thalmhaíocht nua-aimseartha agus inbhuanaithe 
a fhorbairt, lena n-áirítear: 
 Caibidlíocht a thabhairt i gcrích maidir le Comhbheartas Talmhaíochta simplithe tar éis 2020 agus a áirithiú 

go mbeidh cothromaíocht idir cuspóirí ar fud an Aontais Eorpaigh agus tosaíochtaí náisiúnta; 
 Ag rannchuidiú leis an straitéis “ón bhFeirm go dtí an Forc” in AE agus féachaint ar conas is féidir leis an 

earnáil agraibhia inbhuanaitheacht a fheabhsú ar fud an tslabhra soláthair agraibhia, lena n-áirítear trí 
tháirgeadh orgánach; 

 Ag áirithiú go rannchuidíonn táirgeadh agraibhia le spriocanna aeráide, comhshaoil agus bithéagsúlachta 
AE; 

 An córas do thásca geografacha a láidriú agus fís nua fhadtéarmach a fhorbairt do limistéir thuaithe faoi na 
Pleananna Straitéiseacha tar éis 2020; 

 Caighdeáin bia ardchaighdeáin na hEorpa a chur chun cinn ar fud an domhain. 
Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo [ (*) cruinniú an 1/10; (**) cruinniú an 8/10]. Tá tuarascálacha focal ar fhocal 
d’éisteachtaí poiblí [(*) 1/10; (**) 8/10] ar fáil ar shuíomh gréasáin éisteachtaí na gCoimisinéirí ainmnithe. Rinneadh 
roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir ainmnithe freisin roimh an dá éisteacht agus thug sé 
freagraí i scríbhinn orthu. (freagraí ar 1ú ceistneoir PE; freagraí ar 2ú ceistneoir PE).
  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-janusz-wojciechowski_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191001-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191001-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191008-1100-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191008-1100-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63203/20191002RES63203.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63203/20191002RES63203.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63728/20191008RES63728.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63728/20191008RES63728.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60730/janusz-wojciechowski-poland
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62448/20190927RES62448.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191007RES63557/20191007RES63557.pdf
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PE 629.837 

Chun caibidlíocht a thabhairt i gcrích maidir le 
Comhbheartas Talmhaíochta simplithe don 
tréimhse tar éis 2020 
Plé maidir le hathchóiriú ar CBT 

“Táim sásta plé breise a bheith ann [...] faoi thogra AE [...]. Ní hé 
an Bíobla é an togra ón gCoimisiún; is féidir linn conas feabhas 
a chur air a phlé.” (*) 

“Déanfaidh mé mo chroídhícheall chun an comhbheartas 
talmhaíochta a dhéanamh níos neamhdhíobhálaí don 
chomhshaol, níos cairdiúla don aeráid. Ach [...] ní hé sin 
deireadh ár gcuid oibre. Táim sásta plé breise a dhéanamh [...]  
faoi fheabhas a chur ar na tograí.” (*) 

“Tá comhbheartas talmhaíochta de dhíth orainn, agus 
spriocanna comhchoiteanna, idirghabháil choiteann agus 
comhtháscairí mar bhonn taca faoi [...]. Táim an-sásta plé a 
bheith agam le Parlaimint na hEorpa chun gnéithe pobail de 
CBT a choinneáil, áit a bhfuil athchóiriú ar siúl, agus spás le 
haghaidh solúbthachta a choinneáil freisin. Ní mór dúinn an 
chothromaíocht cheart a bhaint amach [...] chun spás a 
sholáthar d’idirghabhálacha náisiúnta ar thaobh amháin, agus 
treoracha pobail ar an taobh eile.”(**) 

Fís fhadtéarmach a chruthú don talmhaíocht 

“Ceann de na tascanna atá agam - má cheadaíonn an 
Pharlaimint dom, ar ndóigh - ná fís fhadtéarmach a chruthú do 
thalmhaíocht na hEorpa. Tá fís fhadtéarmach againn do 
bheartas aeráide, fís fhadtéarmach do bheartas fuinnimh, ach 
níl fís fhadtéarmach againn do thodhchaí na talmhaíochta san 
Eoraip.”(*) 

“Ceann de na chéad ghníomhaíochtaí a bheidh agam [...] ná 
tuarascáil speisialta a ullmhú faoin staid reatha i dtalmhaíocht  
na hEorpa: tuarascáil ina léirítear cá bhfuilimid agus cá 
bhfuilimid ag dul, cé mhéad feirmeacha atá againn anois [...] , 
agus cad é an staid ó ghlúin go glúin.”(*) 

“Tugaim gealltanas a bheith libh i ndíospóireachtaí nuair a 
mheasann sibh é a bheith úsáideach, bealaí cumarsáide i 
gcónaí á gcoimeád ar oscailt agam agus a bheith ag éisteacht 
libh i gcónaí. Mar chuid den idirphlé, tá fonn orm comhoibriú 
a bheith eadrainn chun fís fhadtéarmach a fhorbairt don 
talmhaíocht. Teastaíonn díospóireacht eolasach uainn faoi na 
rudaí a theastaíonn uainn dár bhfeirmeacha agus dár  
bhfeirmeoirí sna deich mbliana atá romhainn [...]. Cruthaímis 
agus roinnimis le chéile fís le haghaidh ár gceantar tuaithe 
agus le haghaidh ár dtalmhaíochta.”(*) 

“Comhoibreoidh mé go dlúth le Parlaimint na hEorpa chun an 
fhís fhadtéarmach don talmhaíocht a chruthú. Is í Parlaimint 
na hEorpa an chéad pháirtí a bheidh agam sa díospóireacht  
seo.”(*) 

Comhar le Parlaimint na hEorpa 

Rachaidh mé i mbun caibidlíochta libh, a Chomhaltaí  
onóracha, mar dhaoine aonair agus sa choiste seo, agus 

leathnóidh mé an plé sin chuig ár ngeallsealbhóirí go léir: 
feirmeoirí, eagraíochtaí feirmeoirí agus eagraíochtaí  
neamhrialtasacha a bhfuil leas acu in earnáil na talmhaíochta. 
Ba cheart dúinn oibriú le chéile ar mhaithe lenár dtalmhaíocht 
agus lenár dtírdhreach.” (*) 

“Fuair mé comhartha an-soiléir uaibh. Tá súil agaibh nach 
amháin go mbeidh an Coimisinéir nua oscailte don idirphlé, 
nach amháin go mbeidh sé in ann labhairt, ach tá súil agaibh 
le gníomhaíochtaí nithiúla, tá súil agaibh le tacaíocht  
d’fheirmeoirí na hEorpa.  Ba mhaith liom a dhearbhú go 
bhfuilim ullamh gníomhú. Is mór agam na saincheisteanna a 
bhaineann leis na ceantair thuaithe, le feirmeoireacht agus le 
talmhaíocht.” (**) 

Ionsar thacaíocht níos cothroime d’fheirmeoireacht 
teaghlaigh 

“Conas ba cheart tacú le feirmeoirí, cá bhfuil an áit do na 
feirmeacha beaga, agus do na feirmeacha móra? Is ceisteanna 
iad sin ar cheart dúinn freagra coiteann a fháil orthu.”(*) 

“Tacóidh mé go láidir le gach gníomhaíocht a bheidh ina 
chuidiú d'fheirmeoireacht bheag agus mheánmhéide, go 
háirithe d'fheirmeacha teaghlaigh.” (*) 

“Aontaím go hiomlán [...] gurb é an phríomhdhualgas atá ar 
fheirmeoirí, de réir an chonartha, slándáil bia a áirithiú do gach 
saoránach Eorpach. Is é an dualgas atá orainn mar pholaiteoirí 
Eorpacha tacú le feirmeoirí chun an cuspóir sin a bhaint  
amach.”(*) 

“Tig liom a dhearbhú go mbeidh sé mar chuid an-tábhachtach 
de mo mhisean mar Choimisinéir an córas idirghabhál a 
margaidh a neartú.” (*) 

Feirmeoirí óga 

“Ba cheart an beartas d'fheirmeoirí óga a bheith solúbtha. Ba 
cheart dúinn an ionstraim atá oiriúnach don staid sa Bhallstát  
a úsáid.”(*) 

Aistrithe idir colúin CBC 

“Tacóidh mé le cinneadh na mBallstát maidir le haistrithe idir 
colúin, ón dá thaobh.” (*) 

Cóineasú 

“Ceist pholaitiúil an-íogair is ea cóineasú seachtrach. Ceapai m 
go bhfuilimid ag dul [...] sa treo ceart, ach is faoin bParlaimint 
agus faoin gComhairle atá sé na cinntí polaitiúla a dhéanamh 
maidir le cé chomh fada agus a rachaimid le cóineasú 
seachtrach.”(*) 

“Tá an-dul chun cinn déanta againn chun íocaíochtaí a 
chothromú idir na Stáit agus na Réigiúin, agus na feirmeoirí 
laistigh de Stáit Náisiúnta. Deanfaidh mé mo dhícheall dlús a 
chur leis an bpróiseas sin.” (**) 
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An Comhbheartas Talmhaíochta a chur chun 
feidhme tar éis 2020 agus a áirithiú go mbeidh 
cothromaíocht idir cuspóirí ar fud an Aontais 
Eorpaigh agus tosaíochtaí náisiúnta 
Pleananna Straitéiseacha CBT 

“Ós rud é go bhfuil staideanna éagsúla againn, táim i 
bhfabhar, i gcoitinne, cur chuige solúbtha a bheith ann go 
bhféadfadh na Ballstáit cinneadh a dhéanamh.” 

“Is dóigh liom nach athchaipitiliú é sin, ach b’fhéidir go bhfuil  
gá againn le níos mó smachta ar an leibhéal Eorpach. Táim 
sásta é sin a phlé libh agus an togra tosaigh seo a fheabhsú.”  
(*) 

“Ceapaimid go mbeimid ullamh chun tús a chur leis an 
reachtaíocht nua, an comhbheartas talmhaíochta nua ón 1 
Eanáir 2022.” (*) 

Samhail Nua Seachadta 
“Ba cheart don Chomhbheartas Talmhaíochta a bheith níos 
solúbtha toisc go bhfuil staideanna éagsúla againn i measc na 
mBallstát.” (*) 

Bearta idirthréimhseacha 
“Is gá rialáil idirthréimhseach a bheith ann, mar cad eile is 
féidir linn a dhéanamh? Níor cheart go gcuirfí isteach ar an 
gcomhbheartas talmhaíochta.” (*) 

Chun rannchuidiú leis an straitéis “ón bhFeirm go 
dtí an Forc” in AE agus féachaint ar conas is féidir 
leis an earnáil agraibhia inbhuanaitheacht táirgthe 
bia a fheabhsú ar fud an tslabhra soláthair 
agraibhia 
Slabhra bia 
“Níl an straitéis ‘ón bhFeirm go dtí an Forc’ an-nua ó thaobh 
na feirmeoireachta de. Is é an rud atá nua ná comhstruchtúr  
an togra seo, ach i gcás na talmhaíochta ciallaíonn sé gur 
cheart dúinn níos mó a dhéanamh don chomhshaol agus don 
aeráid, chun an bhithéagsúlacht a chosaint."(*) 

“Is é an dualgas atá orm mar Choimisinéir a áirithiú go 
gcuirfear chun feidhme an rialachán (maidir le cleachtais 
éagóracha). Is é seo an bealach chun cosaint níos fearr a 
sholáthar dár bhfeirmeoirí ina gcaidreamh le miondíoltóirí.”(*) 

Feirmeoireacht orgánach 
“Tacóidh mé freisin le feirmeoireacht orgánach. Féadfaidh 
feirmeoireacht orgánach cur le cosaint na timpeallachta 
nádúrtha agus na haeráide a bheag nó a mhór. Déanfaidh mé 
plean gníomhaíochta chun feirmeoireacht orgánach a 
fhorbairt laistigh den Aontas Eorpach.”(**). 

Mar chuid d'uaillmhian truaillithe nialasach AE, a 
áirithiú go rannchuidíonn táirgeadh agraibhia le 
spriocanna aeráide, comhshaoil agus 
bithéagsúlachta AE 

An Comhaontú Glas don Eoraip agus Talmhaíocht 
“Táim suite de gurb í an talmhaíocht ghlas – feirmeoireacht 
atá neamhdhíobhálach don chomhshaol – an réiteach is fearr 
do thodhchaí na talmhaíochta.” (*) 

“Faoin dara colún, is túsphointe maith é an 20%. Táim an-sást a 
teacht ar chomhshocrú chuige sin.” (**) 

“Is é an rud is tábhachtaí ná an méid a ithimid, ach conas 
freisin, nó cén dóigh a dtáirgimid ár mbia. Is é an dualgas atá 
orm mar Choimisinéir Talmhaíochta – má dhéanann sibh mé 
a fhormheas, ar ndóigh, - talmhaíocht inbhuanaithe a chur 
chun cinn agus tacú léi.”(*) 

“I mo thuairimse, is féidir le talmhaíocht inbhuanaithe, an 
cineál talmhaíochta le caighdeán comhshaoil níos airde, a 
bheith iomaíoch má thacaímid leis na feirmeacha sin. [...] Níl 
an dara rogha againn. Ba cheart dúinn tacú leis an 
bhfeirmeoireacht sin.” 

“Ní le feirmeacha beaga amháin a bhaineann feirmeoireacht 
atá neamhdhíobhálach don chomhshaol. Tá feirmeacha 
beaga, ar bhealach nádúrtha, ullmhaithe níos fearr don 
fheidhm sin, ach ní fadhb scála é sin. Baineann an fhadhb leis 
an gcineál feirmeoireachta.”(*) 

“Ba cheart dúinn tacú le feirmeoirí [...]. Ba cheart dúinn cabhrú 
leo, gan troid ina gcoinne.”(*) 
“Cosnóidh mé feirmeoirí agus tacóidh mé leo. Féachfaidh mé 
lena chinntiú nach toirmisc nó coisc ach dreasachtaí a 
fheabhsóidh a rannpháirtíocht i gComhshocrú nua Glas don 
Eoraip agus ba cheart na príomhionstraimí chuige sin a bheith 
deonach; gur oibríochtaí deonacha iad i dtéarmaí éicea-chláir, 
cláir ghlasaithe agus oibríochtaí deonacha freisin laistigh den 
dara colún de CBT.” (**) 

Dianfheirmeoireacht beostoic 
“Ní réiteach maith don chomhshaol í an dianfheirmeoireacht, 
don athrú aeráide, etc. Beidh mé mar Choimisinéir ag tacú le 
feirmeoireacht neamhdhian.” (*) 
“Is bagairt don chomhshaol agus don aeráid í an 
fheirmeoireacht thionsclaíoch. Ba cheart dúinn comharthaí  
soiléire a thabhairt don phobal gur treo atá 
neamhdhíobhálach don chomhshaol atá i dtreo an 
chomhbheartais talmhaíochta.” (*) 

Córas na dtásc geografach a neartú chun a áirithiú 
go ndéantar oidhreacht chultúrtha, 
ghastranamaíoch agus áitiúil AE a chaomhnú agus 
a dheimhniú mar oidhreacht bharántúil ar fud an 
domhain 
“Déanfar forbairt bhreise ar an ainmníocht gheografach toisc 
go gcosnaíonn sí cultúr traidisiúnta na hEorpa. Tá géarghá leis, 
go háirithe i gcodanna Lár agus Oirthear na hEorpa.”(**) 
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Fís fhadtéarmach nua a fhorbairt do cheantair 
thuaithe lena n-áirithítear go bhfreastalaítear go 
sonrach ar riachtanais na saoránach tuaithe i 
bPleananna Straitéiseacha náisiúnta faoi CBT tar 
éis 2020 
“Tá ábhairín imní orm freisin go bhfuil an buiséad d'fhorbairt  
tuaithe níos ísle ná mar a measadh roimhe seo. Is féidir leis na 
Ballstáit maoiniú a mhéadú, áfach, ionas nach mbeidh níos lú 
acmhainní ag na feirmeoirí má dhéantar an buiséad a 
chothabháil. Ar ndóigh, ba cheart gurbh é príomhchúram an 
Chiste um Fhorbairt Tuaithe ná inmharthanacht na gceantar  
tuaithe a chothabháil.” (**) 
“Tugaim faoi deara [...] go ndírítear ar go leor cistí ón dara 
colún don ghrúpa beag tairbhithe, do na feirmeacha móra [...] . 
Ba cheart é a bheith níos daonlathaí. Ba cheart níos mó 
feirmeoirí a bheith ina dtairbhithe den dara colún.”(*) 

“Ba cheart dúinn tacú le feirmeoireacht chiorclach, 
feirmeoireacht áitiúil ag a bhfuil tionscail áitiúla.” (*) 

Ardchaighdeáin na hEorpa ó thaobh bia de a chur 
chun cinn ar fud an domhain. 
Leas na n-ainmhithe 
“Tacóidh mé le leas na n-ainmhithe [...]. Feabhas a chur ar 
chaighdeáin leasa ainmhithe, dlús níos ísle ainmhithe, 
modhanna nádúrtha a úsáid mar innilt samhraidh nó, i gcás 
feirmeoireacht muc, tuí a úsáid le haghaidh na muc etc, 
molfaidh mé tograí lena n-aghaidh sin ar tograí iad a bheidh 
níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol i gcoitinne.”(*) 
“Is éifeachtaí córas nuair a dhéanaimid feirmeoirí a spreagadh 
chun caighdeáin a fheabhsú. Gan córas smachtúil a bheith 
ann, ach feabhas ar chaighdeáin leasa ainmhithe a 
spreagadh.” (*) 

Na caighdeáin a éilítear 
“Ba cheart dúinn na caighdeáin chéanna a éileamh ar 
allmhairithe agus a éilímid ar tháirgeoirí Eorpacha.” (*) 

“Cinnteoidh mé go gcloífear leis na caighdeáin sin freisin chun 
bia a thagann isteach i margaí na hEorpa a allmhairiú; ionas go 

mbeidh na caighdeáin chéanna i gceist dár dtáirgeoirí intíre 
agus do tháirgeoirí tríú tíortha.”(**) 

Antaibheathaigh 
“Ba cheart dúinn gníomhú chun úsáid antaibheathach san 
fheirmeoireacht a laghdú.” (*) 

Talmhaíocht agus Buiséad 
Seasfaidh mé an fód agus cosnóidh mé buiséad láidir agus 
leordhóthanach don talmhaíocht agus d'fhorbairt tuaithe, 
chun poist a chruthú, chun dálaí maireachtála díniteacha a 
chruthú.” (**) 

“Táim sásta troid ar a shon seo, táim sásta an fód a sheasamh 
in aghaidh gach comhalta eile den Choimisiún, iad siúd ar 
mian leo cur isteach go diúltach ar fheirmeoirí na hEorpa; an 
fód a sheasamh in aghaidh na ndaoine a deir nach 
dteastaíonn an oiread sin airgid uathu.[...]. Is féidir libh brath 
ormsa.” (**) 
“Tá níos mó tacaíochta ag teastáil ó thalmhaíocht na hEorpa 
[...] chun slándáil bia a chinntiú do shaoránaigh na hEorpa.” (*) 

“Táim sásta tuilleadh plé polaitiúil  [...] a bheith agam faoi  
bhuiséad CBT, lena n-áirítear buiséad POSEI.” (*) 

Comhaontuithe Talmhaíochta agus Trádála 
“Níor cheart d’fheirmeoirí a bheith ina n-íospartaigh i 
gcomhaontuithe trádála idirnáisiúnta. Más íospartaigh iad, tá 
sé d’oibleagáid orainn [...] tacú leo agus ionstraimí 
idirghabhála margaidh a úsáid chun cabhrú leo.”(*) 
“Tig liom a dhearbhú go ndéanfaidh mé faireachán ar an staid. 
An bhliain seo chugainn, in 2020, ullmhóidh an Coimisiún 
measúnú tionchair, meastóireacht ar na hiarmhairtí uile a 
d’fhéadfadh a bheith ag comhaontuithe eile – amhail  
Mercosur nó comhaontuithe eile – ar fheirmeoireacht na 
hEorpa.” (*) 

I gcomhréir leis an misean a chuir an tUachtarán von der Leyen 
orm, cuirfidh mé caighdeáin an Aontais Eorpaigh chun cinn 
inár gcaibidlíochtaí lenár gcomhpháirtithe trádála maidir le 
cosaint an chomhshaoil, na haeráide agus leas ainmhithe, ar 
caighdeáin iad sin a thugann an chraobh leo ar bhonn 
domhanda.” (**) 

  

Séanadh agus cóipcheart Is iad tuairimí na n-údar na tuairimí a nochtar sa doiciméad seo agus a dtuairimí sin amháin agus ní gá gur léiriú ar sheasamh 
oifigiúil Pharlaimint na hEorpa iad. Údaraítear atáirgeadh agus aistriú chun críocha neamhthráchtála, ar choinníoll go n-admhófar an fhoinse, agus go 
dtabharfar fógra roimh ré do Pharlaimint na hEorpa agus go seolfar cóip chuici. Tá na sleachta athfhriotail sa doiciméad seo bunaithe ar an tuarascáil 
focal ar fhocal de chéad éisteachtaí an 1 Deireadh Fómhair (*), a cuireadh ar fáil a posteriori. Tá na sleachta athfhriotail de ráitis a rinneadh i dteanga 
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

ELISA FERREIRA 
Coimisinéir ainmnithe 
Comhtháthú agus Athchóirithe 

 
Tháinig an coimisinéir ainmnithe, Janusz Wojciechowsk, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 2 Deireadh Fómhair 2019 
chun ceisteanna a chuir Feisirí ón gCoiste um Fhorbairt Tuaithe a fhreagairt. Le linn na héisteachta, thug sí roinnt 
gealltanas a leagtar béim orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais sin dá réimse cúraimí, mar a 
thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin Eorpaigh, a sheoladh chuici, 
lena n-áirítear: 
 Comhtháthú, athchóirithe agus aistriú cóir 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
éisteachtaí na gCoimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir 
ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sí freagraí i scríbhinn orthu.
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Comhtháthú, athchóirithe agus aistriú cóir 

Beartas comhtháthaithe 

“Tá comhtháthú ag croílár an Tionscadail Eorpaigh. Agus ní 
mó athchóiriú, lena ngabhann comhtháthú a bheith ag barr ár 
gcláir oibre, [...].” 

Buiséad 2021-2027 don bheartas comhtháthaithe 

“Deimhním go seasfaidh mé an fód i gColáiste na 
gCoimisinéirí don bhuiséad is airde is féidir.” 

“Go pearsanta, maidir leis na beartais nua, ba cheart go 
bhfaighidís, go teoiriciúil ar a laghad, cistiú nua. Ní féidir 
breathnú ar bheartais thraidisiúnta cosúil le beartas 
comhtháthaithe agus an beartas talmhaíochta mar fhoinse  
leanúnach cistí nua.” 

Gan réigiún ná duine ar bith fágtha taobh thiar 

“Ón Artach go dtí an Mheánmhuir, ó cheantair uirbeacha go 
dtí réigiúin iarthionsclaíocha, ó réigiúin atá ag brath ar ghual  
go dtí na réigiúin is forimeallaí de AE; ó réigiúin sléibhe go 
ceantair thuaithe, ó réigiúin teorann go ceantair chósta 
imeallacha, ní mór don Eoraip gníomhú agus go bhfeiceann 
na saoránaigh go bhfuil sí ag gníomhú. Geilleagar a oibríonn 
do na daoine, le huirlisí idirghabhála curtha in oiriúint do 
riachtanais gach críche, agus a chabhraíonn leis an aistriú 
chuig geilleagar digiteach, glas agus cothromaithe ó thaobh 
inscne de. Gan réigiún ná duine ar bith fágtha inár ndiaidh.” 

Creat reachtach 2021-2027 don bheartas comhtháthaithe 

“Leag Ursula von der Leyen béim, rud a n-aontaím leis, ar an 
ngá le comhaontú tapa ar an gcreat reachtach ionas gur féidir 
cláir a bheith ag feidhmiú ar an gcéad lá. Táim ag brath ar 
thacaíocht láithreach uaibh; oibrímis le chéile.” 

Ciste um Aistriú Cóir 

“Cúram láithreach a bheidh freisin i gCiste um Aistriú Cóir, ar 
cúram é arna spreagadh ag togra ón bParlaimint chun tacú le 
réigiúin ina bhfuil an t-aistriú go geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide níos dúshlánaí, mar atá, réigiúin atá dian 
ó thaobh na tionsclaíochta, an ghuail agus an fhuinnimh de. 
Cloisfidh tú uainn sula i bhfad, le togra ón gCoimisiún sa chéad 
100 lá.” 

Simpliú 

“Tograí uaillmhianacha is ea na tograí ón gCoimisiún, mar  
shampla, roghanna costais simplithe, agus tairbhithe beaga á 
scaoileadh saor ón dualgas mealla móra sonrasc a choinneáil 
ar feadh na mblianta; agus suas le 25% i gcostais riaracháin á 
sábháil acu. Beimid ag seiceáil an bhfuil torthaí á mbaint  
amach ag na bearta sin mar a gealladh [...].” 

“[...] Is dócha go mbeidh orainn dul i gcomhairle leis na 
tairbhithe, ní mór dúinn a iarraidh orthu cad is gá dúinn a 

fheabhsú, cad is gá dúinn a shimpliú, conas a d’fhéadfaimis na 
rialacha a dhéanamh éasca go leor le comhlíonadh, gan an 
maorlathas riachtanach. Ní mór dúinn breathnú ar thaobh an 
chustaiméara. Ní mór dúinn an méid is gá a choinneáil, ach 
caithfimid na ceanglais mhaorlathacha nach gá a ghlanadh 
amach freisin.” 

Leasuithe struchtúracha 

“Caithfidh leasuithe agus comhtháthú oibriú le chéile. Ní mór 
dóibh a chéile a threisiú agus gan éadáil a dhéanamh ar a 
chéile. Níor cheart do cháiníocóirí beartais a mhaoiniú a 
thagann salach ar a chéile ná a thugann neamhaird ar a 
chéile.” 

Clár Tacaíochta um Athchóiriú / Ionstraim Bhuiséadach 
um Chóineasú agus um Iomaíochas 

“Táim tiomanta oibriú go dlúth leis an bParlaimint  [...]. Ní mór 
dúinn oibriú le chéile chun dul chun cinn sofheicthe a 
dhéanamh laistigh den chéad 100 lá agus an clár a ghlacadh 
in am.” 

An seimeastar Eorpach 

“Caithfidh na hathchóirithe sin teacht le prionsabal an 
chomhtháthaithe agus níor cheart dóibh dul i gcoinne 
comhtháthú.” 

Sásraí um infheistíocht ghearrthéarmach 

“Ní mór dúinn a áirithiú nach mbíonn na coigeartuithe chomh 
pianmhar tráthanna géarchéime. Tá gné eile ann, is é sin na 
sásraí cúitimh trí infheistíocht. Is rud é sin nár tharla i ndáiríre. 
Tá na sásraí um infheistíocht ghearrthéarmach ag teastáil 
uainn. tá súil againn go mbeimid ag líonadh na bearna sin [...] . 
“ 

Na réigiúin is forimeallaí 

“Aithním riachtanais shonracha na réigiún sin. [...] Mar sin, 
cuirim fáilte roimh ghné shonrach de réigiún forimeallach a 
bheith á cuimsiú in 21 thogra reachtaíochta tar éis 2020 ar a 
laghad: ó iascaigh go taighde, ó iompar go hathrú aeráide. Tá 
cuid de na pointí seo tar éis dul trí chruinniú tríthaobhach, ní 
mór dúinn troid chun pointí eile a choinneáil  [...].” 

Rátaí cómhaoinithe 

“Níor cheart dúinn na rátaí cómhaoinithe a athrú gan a fhios a 
bheith againn cén tionchar a bheidh aige sin.” 

Athbhreithniú ar an gclár oibre uirbeach 

“Cuirfidh mé tús leis an bplé ag fóram CITIES, Eanáir 2020 in 
Porto. Má féidir libh dul ann, ba bhreá liom mo bhaile dúchai s 
a thaispeáint duit.” 
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Cumarsáid le Parlaimint na hEorpa 

“Is é an sprioc atá agam cuairt a thabhairt ar na réigiúin chun 
na cúiseanna imní áitiúla – agus na mianta áitiúla a thuiscint 
[...]. Tá sé i gceist agam sibh a chur ar an eolas i gcónaí nuair a 
théim go dtí bhur réigiún. Go deimhin, tabharfaidh mé 
nuashonrú rialta daoibh ar gach tionscnamh atá agam. 
Déanfaidh mé caidreamh speisialta le Parlaimint na hEorpa, 
go háirithe leis na coistí anseo inniu, a áirithiú.” 

An t-athrú aeráide 

“Ceist ríthábhachtach é sin toisc nach féidir an comhrac in 
aghaidh athrú aeráide a leithdháileadh ar earnáil ar leith. 
Caithfidh sé a bheith cothrománach. Caithfidh sé a bheith 
corpraithe sna beartais go léir. Agus ceapaim go bhfuil an 
Coimisiún seo, agus go háirithe an comhréiteach a rinne an 
tUachtarán toghaí, an-soiléir faoi na forais sin. Ar ndóigh, ní 
mór dúinn a bheith an-sonrach agus a bheith ábalta na 
hionstraimí éagsúla atá ar fáil dúinn a eagrú ar bhealach an-
chúramach.” 

Tionchar spásúil na mbeartas earnála 

“[...] caithfear beartais a bhainistítear go lárnach a thuiscint i 
dtéarmaí a dtionchair spásúlachta. Ní féidir linn na 
hinfheistíochtaí straitéiseacha go léir a dhíriú ar na codanna is 
forbartha de na tíortha. Ceapaim gur cúis mhór imní atá ann 
nuair a tharlaíonn sé, agus caithfimid é seo a chur san áireamh, 
caithfimid breathnú ar an tionchar spásúlachta sin a bhíonn 
ag beartais earnálacha.” 

Prionsabal na comhpháirtíochta 

“Ceapaim go bhfuil an chomhpháirtíocht fíor-riachtanach go 
deo. Tá sé ríthábhachtach geallsealbhóirí a bheith páirteach 
ann. Fiosróidh mé an scéal, agus feicfidh mé cad atá ag tarlú. 
Ó mo thaithí féin de, is réamhriachtanas é na geallsealbhóirí a 
bheith rannpháirteach chun ligean do na tionscadail a 
chuirtear chun feidhme a bheith go maith don uile dhuine 
lena mbaineann agus a áirithiú go bhfuil rannpháirtíocht  
iomlán na bpobal áitiúil i ngach tionscadal. [...] Is prionsabal  
inghlactha é an prionsabal, prionsabal inghlactha is ea an 
prionsabal laistigh den Choimisiún agus de na seirbhísí.” 

Coinníollacht an smachta reachta 

“Tá sé tábhachtach nach mbeadh aon úsáid uathoibríoch ann 
de choinníollacht an dlí. Caithfimid tábhacht phrionsabal na 
comhréireachta a mheabhrú. Mar sin ní bheadh feidhmchlár  
uathoibríoch inmhianaithe ar chor ar bith. Is ceist an-íogair é.” 

 

Interreg 

“Ní dóigh liom gur mhaith leis an gCoimisiún tionchar Interreg 
a laghdú. Beidh ár seacht ndícheall á dhéanamh againn chun 
féachaint lena áirithiú go leanfaidh Interreg de bheith ar siúl.” 

Brexit gan mhargadh 

“Bheadh gá le cúnamh éigeandála a bheith ann ó na tíortha 
sin, nó, ba chirte a rá, ó na réigiúin lena mbaineann chun 
iarracht a dhéanamh tionchar teorainn chrua a laghdú de 
dheasca Brexit crua. Bheadh orainn cabhrú leis an daonra atá 
buailte. [...] Dá dtarlódh sé sin, bheadh orainn grinnscrúdú a 
dhéanamh ar shonraí gach cláir comhair in Interreg agus in 
áiteanna eile.” 

Comhionannas inscne agus príomhshruthú inscne 

“Táim an-íogair ina leith sin. [...] Déanfaimid gach ar féidir linn 
chun dul i ngleic leis an acmhainn sin cláir a chur chun 
feidhme ag a bhfuil an ghné sin, tá coinníollacha nua 
cumasúcháin ann chun cistí a úsáid, tá go leor acu ann agus 
sílim gur féidir leis an gcothromaíocht inscne seo cur le 
prionsabail níos ginearálta lena gcumasaítear coinníollacha 
chun na cistí sin a bhainistiú.” 

Imirce daoine oilte 

“Is rud é imirce daoine oilte ar cheart dúinn ár n-aird a dhíriú 
air [...] ach is imní mhór é sin. Goilleann sé go mór orm agus 
geallaim duit go mbreathnóidh mé go cúramach air ionas go 
rachaimid i ngleic leis an tsaincheist bheacht atá luaite agat.” 

Coinbhleacht leasa 

“[...] Mar sin, má tá aon ghné phearsanta ann, staonfaidh mé 
go hiomlán, rud a chiallaíonn go bhfuil mé ag smaoineamh go 
bhfuil bac orm féin cinneadh a dhéanamh agus is faoin 
Uachtarán toghaí a bheidh sé cinneadh a dhéanamh nó é a 
tharmligean do dhuine eile.” 
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OLIVER VÁRHELYI 
Coimisinéir ainmnithe 
Comharsanacht agus Méadú 

 

 

Tháinig an Coimisinéir ainmnithe, Olivér Várhelyi, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 14 Samhain 2019 chun 
ceisteanna a chuir Feisirí ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha a fhreagairt (tugadh cuireadh don Choiste um Thrádáil 
Idirnáisiúnta). Leagtar béim sa doiciméad seo ar roinnt gealltanas a thug sé le linn na héisteachta. Déantar tagairt iontu 
dá réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin 
Eorpaigh, a sheoladh chuige, lena n-áirítear: 

 Na Balcáin Thiar agus an Tuirc; 
 Comharsanacht an Oirthir; 
 Comharsanacht an Deiscirt. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
éisteachtaí na gCoimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir 
ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sé freagraí i scríbhinn orthu. Tar éisna héisteachta seoladh ceistneoir 
breise, agus fuarthas na freagraí breise i scríbhinn an 18 Samhain 2019. 
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/president-elect_von_der_leyens_mission_letter_to_oliver_varhelyi.pdf
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“Mar Choimisinéir, ón lá a thoghfar mé, bheinn ag gníomhú le 
neamhspleáchas iomlán. Ní ghlacfainn aon treoir ó aon rialtas, 
ó aon institiúid [...] Ghníomhóinn ar bhealach coláisteach agus 
bheinn ag leanúint sheasamh AE agus sheasamh AE amháin.” 

“Tabharfaidh mé faoi sheasamh an Aontais Eorpaigh maidir 
leis an smacht reachta – bíodh sin sna Balcáin Thiar, bíodh sin 
i gComhpháirtíocht an Oirthir, bíodh sin i gComharsanacht an 
Deiscirt.” 

An Beartas um Méadú 
“Ba ghá an mhodheolaíocht a fheabhsú ar bhealach a 
chruthódh níos mó dinimice, agus an fhéidearthacht go 
mbeadh níos mó dinimice ann do na tíortha sin is iarrthóirí 
agus ar mian leo gluaiseacht ar bhealach níos gasta. Os a 
choinne sin, dóibh sin atá ag gluaiseacht ar bhealach níos 
moille, beidh orainn moill a chur ar phróiseas an mhéadaithe.”  

“Sa phróiseas méadaithe, tá an prionsabal ‘bunphrionsabail i 
dtosach’ againn, rud a chiallaíonn, mura mbeidh aon dul chun 
cinn ná aon dul siar déanta maidir le cearta bunúsacha, an 
smacht reachta nó neamhspleáchas na mbreithiúna, is féidir 
stop a chur leis an gcaibidlíocht, ní féidir caibidlí a dhúnadh nó 
is féidir, fiú amháin, cúnamh airgeadais a chur ar fionraí. Ní 
bheidh aon eagla orm úsáid a bhaint as aon cheann de na 
huirlisí sin atá ar láimh agam más gá é sin a dhéanamh ar an 
ábhar nach gcomhlíonfar na coinníollacha.” 

Na Balcáin Thiar 
“Tá sé ar intinn agam luas na n-athchóirithe struchtúracha 
agus institiúideacha a mhéadú, agus béim láidir á leagan ar 
bhunphrionsabail an smachta reachta, ar fhorbairt 
eacnamaíoch, ar fheidhmiú na n-institiúidí daonlathacha agus 
ar athchóiriú an riaracháin phoiblí.” 

“Rachaidh mé i mbun cainte leis na hinstitiúidí uile, le 
gnólachtaí agus leis an tsochaí shibhialta chun é sin a bhaint  
amach.” 

“Níl aon athrú ar an ngné Eorpach agus beidh mé ag comhrac 
agus ag obair ar a son gan stad gan staonadh.” 

“Tá mé toilteanach, sásta agus ábalta obair a dhéanamh leis na 
Ballstáit sin a raibh ábhair imní orthu, agus rachaidh mé 
láithreach i mbun cainte leis na Ballstáit sin chun aghaidh a 
thabhairt ar na hábhair imní sin.” 

“A mhéid a bhaineann leis an smacht reachta sna Balcáin 
Thiar, tá critéir an-soiléir againn nach mór dóibh a 
chomhlíonadh agus níl sé i gceist agam na critéir sin a athrú 
ná aon athrú orthu a mholadh. A mhalairt ar fad, [...] sílim gur 
gá dúinn dlús a chur leis an obair atá ar bun againn lenár 
gcomharsana sna Balcáin Thiar chun níos mó a bhaint amach.”  

“[...] is é an tosaíocht a bheidh agam ná measúnú 
comhchoiteann a dhéanamh ar na Ballstáit agus ar an 
gCoimisiún a mhéid a bhaineann le fíricí ar an láthair. Is mian 
liom na Ballstáit a áireamh inár misin ar an láthair ar leibhéal 
na saineolaithe chun teacht ann agus an réigiún ar fad a 
chumhdach le chéile, chun breathnú ar na fíricí agus chun 
breathnú ar na forbairtí, agus déanaimis measúnú orthu le 
chéile ionas gur féidir linn cliseadh eile a sheachaint. Ar an 
dóigh sin, beidh liosta soiléir againn dar féidir a bhaint amach 
ar an dá thaobh – is é sin le rá tíortha na mBalcán Thiar agus 

muid féin, agus, ar an gcaoi sin, ní tharlóidh aon rud gan 
choinne.” 

“D’fhéadfaimis teacht go pointe criticiúil, agus dhá nó trí cinn 
de na tíortha is iarrthóirí ann a mbeadh na coinníollacha go 
léir á gcomhlíonadh acu. Níl aon a priori agam ina leith sin. [...]  
Is féidir aon chur chuige grúpa a thabhairt suas, ach 
d’fhéadfadh sé go mbeadh grúpa againn. Mar sin, ná cuirimis 
é sin as an áireamh.” 

“Cúig bliana as seo amach, is é an fhís a bheadh agam ná go 
mbeadh na Balcáin Thiar i bhfad níos forbartha ná mar atá faoi  
láthair, agus go mbeadh síocháin ann idir an Chosaiv agus an 
tSeirbia, agus léirscaoileadh iomlán víosaí agus saorthaisteal  
ag an gCosaiv, agus go mbeadh an chaibidlíocht aontachai s 
leis an Macadóin Thuaidh agus leis an Albáin go mór chun 
cinn, b’fhéidir gar dá críoch, agus an tSeirbia réidh le teacht 
isteach san Aontas.” 

An Tuirc 
“Beidh mé ag obair freisin mar bhall d’fhoireann le Josep 
Borrell ar an gcaidreamh a bheidh againn amach anseo leis an 
Tuirc, ar comhpháirtí lárnach don Aontas Eorpach í i raon 
leathan réimsí. Is léir go bhféadfaí tairbhe níos mó a bhaint as 
an gcaidreamh atá eadrainn chun freastal níos fearr a 
dhéanamh ar ár leasanna comhchoiteanna. Agus an Tuirc ag 
leanúint de ról ríthábhachtach a bheith aici  maidir le 
beagnach ceithre mhilliún dídeanaí a óstáil agus maidir le dul 
i ngleic leis na riachtanais atá acu, ba cheart dúinn leanúint de 
chúnamh a thabhairt don Tuirc ina leith sin agus maidir le 
bainistiú a dhéanamh ar an imirce neamhrialta atá ag dul i 
méid.” 

“Is ionann is go bhfuil an chaibidlíocht aontachais ina stad. 
Mar sin, ba cheart don chéad Choimisiún eile tús a chur lena 
mhachnamh a dhéanamh, i gcomhairliúchán leis an Teach seo 
agus i dteannta na  Comhairle, maidir le conas 
comhpháirtíocht straitéiseach a fhorbairt, bunaithe ar 
leasanna comhchoiteanna agus fréamhaithe sna creataí atá 
ann cheana.” 

“A mhéid a bhaineann le próiseas aontachais na Tuirce san 
Aontas Eorpach, feicimid go bhfuil sé ina stad cheana féin. Mar 
sin féin, is mórchinneadh polaitiúil agus straitéiseach é stad nó 
deireadh a chur leis an gcaibidlíocht aontachais gan 
aontachas a bheith déanta, ar cinneadh é atá le déanamh ag 
an Teach seo agus ag an gComhairle. Ní hamhlaidh a 
dhéanfaidh an Coimisinéir cinneadh ina leith. Mar sin, nuair a 
bheidh plé iomlán againn ar an gcaidreamh a bheidh againn 
leis an Tuirc amach anseo, is ceist straitéiseach a bheidh ann, 
ar ndóigh, nach mór dúinn breathnú uirthi.” 

“[...] ó thaobh an mhaoinithe de – an maoiniú IPA. [...] Tá a fhios 
agam gur saincheist é sin sa Teach seo agus go bhfuil seasamh 
an-daingean ag an Teach seo maidir le tacaíocht IPA don Tuirc 
a chur ar ceal go hiomlán. Bheadh cur chuige níos faichillí 
agam. Tá sé laghdaithe cheana ó EUR 600 milliún go EUR 250 
milliún, agus tá sé á laghdú tuilleadh againn faoi láthair go dtí 
thart ar EUR 130 milliún, ach is ionann é sin agus croílár ár 
maoinithe agus déantar an tsochaí shibhialta a mhaoiniú leis. 
Má dhéanaimid na cistí sin a laghdú, imeoimid go hiomlán ó 
shochaí na Tuirce, mar sin ní mór dúinn leanúint ar aghaidh. 
Ní mór dúinn leanúint de bheith i mbun cainte.” 
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Beartas Comharsanachta 
“Tá bearna mhór forbartha idir AE agus a chomharsana. Is é a 
cuspóir a bheidh agam ná í a laghdú trí acmhainneacht  
neamhshaothraithe an réigiúin a scaoileadh.” 

“Tá sraith an-chuimsitheach de bhearta comhair forbartha 
againn, ach tá coinníollacha forbartha againn freisin, a mhéid 
a bhaineann le hurraim do chearta an duine, do shaoirse an 
phreasa agus do neamhspleáchas na mbreithiúna. Tá sé i 
gceist agam leanúint ar aghaidh ar an mbealach sin, agus 
déanfaidh mé a áirithiú, i ngach caidreamh a bheidh againn, 
go ndéanfar na coinníollacha sin a urramú.” 

“Cumhdóidh mo réimse cúraimí caidreamh seachtrach an 
tsainchomhaid imirce agus, i ndáil leis sin, leanfaidh mé de 
chosaint a thabhairt do sheasamh an Aontais, is é sin nach mór 
dúinn cabhrú lenár dtíortha comhpháirtíochta [...] a 
dteorainneacha a chosaint agus brú seachtrach ón imirce 
neamhdhleathach a sheasamh, ach cabhrú leo freisin freastal 
ar na himircigh sin atá ar a gcríocha.” 

“Dá mba rud é go mbeadh moladh ann ó ghrúpa Ballstát 
[chun córas smachtbhannaí AE maidir le cearta an duine a 
thabhairt isteach], bheinn toilteanach, ar ndóigh, breathnú air 
agus a bheith ag obair leis na Ballstáit sin chun a fheiceáil cad 
iad na buntáistí a d’fhéadfadh a bheith ag gabháil le córas den 
sórt sin.” 

Comharsanacht an Oirthir 

Comhpháirtíocht an Oirthir amach anseo 

“Is mian liom go neartófar Comhpháirtíocht an Oirthir i 
bhfianaise na gcomhairliúchán leanúnach maidir lena 
todhchaí. Beidh mé ag obair ar thograí le haghaidh chuspóirí  
beartais fadtéarmacha Chomhpháirtíocht an Oirthir, atá le 
tíolacadh ag an gCoimisiún in am trátha roimh Chruinniú 
Mullaigh Chomhpháirtíocht an Oirthir sa Bhruiséil i mí an 
Mheithimh 2020.” 

“Ba é an smaoineamh a bheadh agam maidir le 
Comhpháirtíocht an Oirthir a athbheochan nó a threisiú ná 
iarracht a dhéanamh cabhrú leo geilleagar margaidh a 
chuirfeadh leis an dóchúlacht go mbeidh siad in ann brú 
seachtrach a sheasamh, ach chun timpeallacht le haghaidh 
infheistíochta a chruthú freisin, rud a bheadh chun tairbhe do 
rathúnas a náisiún”. 

Difreáil agus comhar earnála níos doimhne 

“Tá diongbháilteacht á léiriú ag roinnt tíortha san oirthear: an 
tSeoirsia, an Úcráin, agus níos déanaí an Mholdóiv, [...]  
uaireanta i gcomhthéacsanna atá an-deacair, chun dul i ngleic 
le hathchóirithe. Is lú atá á dhéanamh ag roinnt eile acu ina 
leith sin. Mar sin, tá difreáil chliste ar fud an réimse cúraimí 
ríthábhachtach fós maidir le cobhsaíocht a easpórtáil go 
tíortha eile.” 

“Tá obair fós le déanamh chun gach tairbhe a bhaineann leis 
na DCFTAnna a bhaint amach, ach dá mba rud é gur mhian leo 
dul i mbun cainte linn níos mó, bíodh sin i bhforbairt  
eacnamaíoch, bíodh sin sa bhonneagar bunúsach, nó bíodh 
sin sa Chomaontú Glas nó ar bhonn digiteach, ba cheart dúinn 
a bheith in ann dul i mbun cainte le chéile ar bhealach atá níos 
ábhartha dóibh i dtaca leis na réimsí sin.” 

“[...] ba cheart dúinn a bheith réidh chun dul i mbun cainte leo 
agus iad a chomhtháthú san oiread réimsí beartais a cheapann 
siad go mbeidís in ann a bheith rannpháirteachh iontu. [...]  
D’fhéadfadh sé a bheith i dtaca leis an tslándáil freisin.” 

An Úcráin 

“Tá an Úcráin [...] ríthábhachtach don Aontas Eorpach ó 
thaobh na geopholaitíochta de. Leanfaimid de thacú lena 
neamhspleáchas, lena ceannasacht agus a hiomláine 
chríochach, lena hiarrachtaí chun deireadh a chur leis an 
gcoinbhleacht in Donbas agus leanfaimid de thacú le 
hathchóirithe, bídís ar an smacht reachta nó ar an ngeilleagar. 
Ba cheart dúinn leas iomlán a bhaint as ár n-uirlisí uile, lena n-
áirítear Grúpa Tacaíochta an Choimisiúin don Úcráin.” 

“[...] beidh orainn seasamh leo agus beidh orainn iad a 
chosaint, lena n-áirítear i dtaobh aon fhadú a d’fhéadfaí a chur 
leis na smachtbhannaí a bhaineann leis an Rúis, a fhad agus 
nach bhfeicfimid aon dul chun cinn maidir le próiseas 
Mhionsc. [...] Cuideoidh mé le Josep Borrell, agus leas á bhaint  
agam as na huirlisí uile atá i mo réimse cúraimí, chun go 
dtarlóidh sé sin, agus, idir an dá linn, déanfaidh mé bearta 
chun tacú leis na gníomhaíochtaí uile chun go mbeidh a 
ceannasacht ag an Úcráin arís.” 

“Go dtí seo, níor thairgeamar an fhéidearthacht sin 
[lánpháirtiú iomlán a dhéanamh san Aontas Eorpach] don 
Úcráin. Ach is é is féidir linn a dhéanamh [...] ná cuidiú leo 
geilleagar margaidh láidir a chruthú a mheallfadh 
infheistíocht dhíreach choigríche, a dhéanfadh fás agus poist  
a chruthú go háitiúil agus a dhéanfadh an tír sin a neartú. Dar  
liomsa, is tosaíocht a bheidh sa mhéid sin.” 

“Rachaidh mé i mbun cainte leis an Ardionadaí, go háirithe san 
Úcráin, ar tír í inar cosúil gur feiniméan í sin [an bhréagaisnéis] 
arb é an pobal is mó atá thíos léi. Bainfidh mé úsáid as gach 
modh airgeadais freisin chun gur féidir leis an Úcráin an 
feiniméan sin a chomhrac.” 

Comharsana eile san oirthear 

“Féadfaidh an Asarbaiseáin a bheith ina príomh-chomhpháirt í  
in earnáil an fhuinnimh ach ní mór dúinn an smacht reachta 
agus an daonlathas a choimeád ar an gclár oibre.” 

“Maidir leis an Airméin, caithfimid díriú ar an bhforbairt  
eacnamaíoch, agus maidir leis an mBealarúis, caithfimid 
cuidiú le nuachóiriú na tíre, agus forbairt bunluachanna 
daonlathacha á coinneáil ar an gclár oibre ag an am céanna.” 

“Leanfaidh mé de bheith i mbun cainte leis an mBealarúis 
chun [an tsábháilteacht núicléach] a áirithiú. [...] Ní mór dúinn 
a chinntiú go mbeidh ár saineolaithe in ann breathnú ar an 
suíomh chomh maith agus gur féidir leo dul ann agus a 
chinntiú go ndéanfar an tsábháilteacht a áirithiú de réir ár 
gcaighdeán.” 

“Beidh mé ag obair leis an Moldóiv agus don Mholdóiv, ionas 
nach ndéanfar stop a chur leis na hathchóirithe ná iad a chur 
ar gcúl. Beidh orainn a chinntiú go leanfar leis na 
hathchóirithe, fiú má bhíonn géarchéim inmheánach ann. 
Mura ndéanfar amhlaidh, beidh orainn cúnamh airgeadais a 
chur ar fionraí, amhail mar a rinneadh san am a chuaigh thart. 
Is léir go bhfuil nasc soiléir agus gan choinníoll idir cúnamh 
airgeadais agus dul chun cinn maidir le hathchóirithe.” 
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Comharsanacht an Deiscirt 
“Déanfaimid athnuachan ar ár gcomhpháirtíocht le 
Comharsanacht an Deiscirt bunaithe ar an bprionsabal  
‘tuilleann breis tuilleadh’, agus béim á leagan ar fhorbairt 
eacnamaíoch ár gcomhpháirtithe.” 

“I gcomhpháirtíocht lenár gcomharsana ó dheas, díreoidh mé 
ar dhea-rialachas a chur chun cinn, ar an gcomhshaol agus an 
aeráid a chosaint, chomh maith le cur chuige níos éifeachtaí a 
fhorbairt maidir le saincheisteanna imirce. Leagfaidh mé béim 
ar leith ar fhás eacnamaíoch agus ar rath na mbeartas 
fostaíochta, go háirithe do dhaoine óga.” 

“Cuirtear bac ar an dul chun cinn agus ar na hathchóirithe a 
dhéanann roinnt comhpháirtithe mar gheall ar choinbhleacht, 
amhail coinbhleacht na Siria sa Libia nó iarmhairtí na 
coinbhleachta sin sa Liobáin. [...] Tá diongbháilteacht á léiriú 
ag Maracó agus ag an Túinéis, uaireanta i gcomhthéacsanna 
atá thar a bheith deacair, chun dul i ngleic le hathchóirithe. Is 
lú atá á dhéanamh ag roinnt comhpháirtithe eile. Mar sin, tá 
an difreáil chliste [...] ríthábhachtach fós maidir le cobhsaíocht  
a easpórtáil go tíortha eile.” 

“Tá sé ar intinn agam tograí nua a cheapadh go tapa maidir 
leis na tosaíochtaí comhpháirtíochta chun dlús a chur lenár 
gcaidreamh leis na tíortha sin atá i mbun athchóirithe 
éilitheacha.” 

“Tá Maracó toilteanach dul i mbun comhair linn, ní hamháin i 
réimsí is díol spéise dó [...], ach freisin i réimsí is díol spéise 
dúinne, agus, mar sin, is féidir linn leanúint ar aghaidh agus 
tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an gcomhpháirtíocht sin 
atá eadrainn. [...] D’fhéadfadh sé sin a bheith ina eiseamláir do 
Chomharsanacht an Deiscirt ar fad. 

“Féachfaidh mé chuige go dtabharfaimid gach cúnamh dóibh, 
ní hamháin cúnamh airgeadais ach saineolas freisin [...], a 
luaithe a bheidh rialtas i bhfeidhm sa Túinéis [...] chun cuidiú 
leo riarachán a chur ar bun a bheidh ag obair don phobal [...].”  

“Tá rudaí ag titim amach [san Ailgéir] ar díol dóchais iad, 
maidir leis na toghcháin a bheith ann i mí na Nollag. [...] Ar 
ndóigh, déanfaimid iad a spreagadh le leanúint ar aghaidh ar 
bhealach an daonlathais ach is faoi phobal na hAilgéire 
cinneadh a dhéanamh ina leith sin.” 

“Tá an caidreamh leis an Libia agus leis an tSiria níos casta. Is é 
an chéad cheann de na cuspóirí a bheidh agam ná obair a 
dhéanamh chun an tsíocháin agus an chobhsaíocht a 
athbhunú agus a chosaint, i gcomhar leis na Náisiúin 
Aontaithe.” 

“Sa Libia [...] ní mór dúinn dlús a chur lenár n-iarrachtaí chun 
feabhas a chur ar na dálaí daonnúla d’imircigh [...].” 

“Beidh orainn tacú le filleadh deonach ar an tSiria, má 
dhéantar na bunphrionsabail maidir le filleadh deonach, 
sábháilte agus díniteach a urramú, i ndlúthchomhar le 
UNHCR.” 

“Ní mór dúinn tacú leis an Liobáin agus leis an Iordáin, ar dhá 
thír iad a dhéanann líon an-mhór dídeanaithe a óstáil.” 

“Leanfaimid de bheith ag tacú le hathchóirithe eacnamaíocha 
agus polaitiúla [san Éigipt]. Ag an am céanna, leanfaimid lenár 
ndlúth-idirphlé maidir le cearta an duine.” 

“Leanfaidh mé de chosaint a thabhairt do sheasamh an 
Aontais, arb é atá ann gur le réiteach dhá stát amháin is féidir 
síocháin fhadtréimhseach a thabhairt don Mheánoirthear 
agus beidh orainn dul i mbun cainte le hIosrael agus leis an 
bPalaistín chun é sin a bhaint amach. [...] Tá na huirlisí ar fáil 
dom chun an próiseas sin a spreagadh.” 

Ionstraimí airgeadais 
“Is é an prionsabal atá agam i ndáil leis [na hionstraimí 
maoinithe faoin gcéad CAI eile] ná gur mian linn ionstraimí 
airgeadais a bheith againn a bheidh ar fáil, a bheidh 
pragmatach, a bheidh éifeachtach agus a bheidh solúbtha.” 

“Ní mór breathnú ar rialachas [na n-ionstraimí maoinithe], 
agus déanfaidh mé a chinntiú go ndéanfar tuairimí 
Pharlaimint na hEorpa a chur san áireamh.” 

“[...] is léir go mbainfear úsáid as IPA chun críche na n-
ullmhúchán don aontachas – fothú acmhainneachta, an 
smacht reachta agus na réimsí eile go léir atá ríthábhachtach 
le forbairt sna tíortha aontachais sin – agus chun na críche sin 
amháin.” 

“Tá uirlis airgeadais eile á hullmhú againn, mar atá an 
Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar  
Idirnáisiúnta, ina bhfuil cistí don imirce leithdháilte againn. 
Mar sin, ní bheidh aon chur isteach ann [...] idir IPA agus 
gníomhaíochtaí imirce.” 

Caidreamh le Parlaimint na hEorpa 

“Tá rún daingean agam a bheith ag obair i ndlúthchomhar le 
Parlaimint na hEorpa. [...] Dar liom go bhfuil comhlántacht  
thábhachtach idir na róil atá againn. Beidh mé ag brath ar 
úsáid iomlán a bhaint as taidhleoireacht pharlaiminteach agus 
as caidreamh le rialtais ar mhaithe le leas an Aontais Eorpaigh. 
Tabharfaidh mé an tacaíocht uile is gá daoibh chun bheith ag 
obair go héifeachtúil.”
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

STELLA KYRIAKIDES 
Coimisinéir ainmnithe 
Sláinte Agus Sábháilteacht Bia 

Tháinig an Coimisinéir ainmnithe, Stella Kyriakides, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 1 Deireadh Fómhair 2019 
chun ceisteanna a chuir Feisirí ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (ENVI) 
a fhreagairt. Le linn na héisteachta, thug sí roinnt gealltanas a leagtar béim orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna 
gealltanais sin dá réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an 
Choimisiúin Eorpaigh, a sheoladh chuici, lena n-áirítear: 

 An tsláinte phoiblí a chosaint agus a chur chun cinn; agus 
 Sábháilteacht bia agus sláinte ainmhithe agus plandaí. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
éisteachtaí na gCoimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir 
ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sí freagraí i scríbhinn orthu. 
  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60731/elisa-ferreira-portugal
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191001-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63224/20191002RES63224.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60734/stella-kyriakides-cyprus
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60734/stella-kyriakides-cyprus
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62429/20190927RES62429.pdf
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An tsláinte phoiblí a chosaint agus a chur chun 
cinn 

Soláthar cógas inacmhainne 

“Is mian liom a áirithiú go mbeidh na bealaí cearta againn 
chun ár saoránaigh a choinneáil folláin, agus chuige sin, tá sé 
ríthábhachtach go mbeadh sruth seasta de chógais 
inacmhainne againn. A bhuí le córas cógaisíochta an Aontais 
Eorpaigh, tá rochtain ag saoránaigh le blianta fada anuas ar 
chógais inacmhainne.” 

“Tá oibleagáid dhlíthiúil ar an tionscal cógaisíochta chun a 
áirithiú go mbeidh rochtain ag othair ar chógais leighis agus 
go soláthrófar cógais dóibh. Ní mór dúinn a bheith ag obair i 
ndlúthchomhar le chéile agus iarracht a dhéanamh straitéis 
iomlánaíoch chógaisíochta a bheith againn, ionas go mbeimid 
in ann an méid a theastaíonn ó na hothair a chur ar fáil dóibh.”  

“Ní mór dúinn rochtain ar nuálaíocht agus ar chógais a áirithiú 
do dhaoine le heitinn, le VEID/SEIF agus le heipitíteas.  [...] Tá 
tionchar ag na galair sin ar líon an-mhór saoránach Eorpach. 
Ba é sin an chéad tosaíocht a rachainn ina bun sa Choimisiúin 
nua.” 

Feistí leighis 

“Díreoidh mé ar chreat reachtach nuachóirithe agus níos 
láidre a chur chun feidhme d’fheistí leighis. Ní mór é sin a 
dhéanamh chun sábháilteacht othar a fheabhsú agus ról an 
Aontais mar cheannaire domhanda sa réimse seo a 
chomhdhlúthú.” 

Spás Sonraí Sláinte agus r-Shláinte 

“Ní mór teicneolaíochtaí digiteacha agus intleacht shaorga a 
ghiaráil san iarracht sin, ós rud é gur féidir leo tairbhí nithiúla 
a thabhairt d’othair agus do ghairmithe cúraim sláinte. Is mian 
liom an leas is fearr is féidir a bhaint as an acmhainneacht sin 
agus measaim gur céim thábhachtach sa treo ceart é Spás 
Sonraí Sláinte Eorpach a chruthú.” 

“Is cuid an-tábhachtach d’aon chlár oibre sláinte é an digitiú 
agus tá sé thar a bheith suntasach do shaoránaigh. [...] Mar 
Choimisiún, táimid tiomanta don digitiú. Is rud é lena ndéanfaí  
taighde agus nuálaíocht a chur chun cinn. Tá na líonraí 
tagartha Eorpacha againn cheana agus cuireann siad sin ar 
chumas daoine a bhfuil galair neamhchoitianta orthu agus sa 
phéidiatraic an rochtain sin a bheith acu agus creidim gur 
féidir leis athrú ón mbonn a dhéanamh ar chúram agus 
cóireáil d’othair.” 

“Ar an drochuair, ceann de na míbhuntáistí a bhaineann lena 
bhfuil ag tarlú in in aois dhigiteach an lae inniu, is ea chomh 
héasca atá sé mífhaisnéis a scaipeadh tríd an iliomad meán atá 
ann. [...] Mar sin, ní mór dúinn a bheith ag obair le chéile tríd 
an oideachas agus tríd an tsláinte chun comhrac a dhéanamh 
i gcoinne na mífhaisnéise atá ann anois a bhfuil tionchar 
díreach aici ar shláinte an duine, agus chun an mhífhaisnéis sin 
a cheistiú.” 

“[...] ní mór dúinn a bheith cúramach chomh maith maidir le 
cosaint sonraí d’othair. Mar sin, is rud é sin ar cheart dúinn aird 
a thabhairt air i gcónaí agus muid ag labhairt faoin r-shláinte.”  

Frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach 

“[...] Tacóidh mé le comhaontú idirnáisiúnta maidir le hábhair  
fhrithmhiocróbacha a úsáid agus a rochtain. Ar an 
bpríomhchúis sin, déanfaidh mé tosaíocht freisin de chur 
chun feidhme an phlean gníomhaíochta Eorpaigh i gcoinne 
frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach.” 

“Tá tionscal agus nuálaíocht luaite agam. Creidim go 
gcaithfidh an tAontas Eorpach a bheith chun tosaigh agus a 
bheith ina eiseamláir ina leith sin, maidir le bheith ag bogadh 
chun cinn ionas go mbeidh fáil againn ar ábhair nua 
fhrithmhiocróbacha d’othair.” 

Vacsaíniú 

“Tá an eolaíocht againn a léiríonn go bhfuil sé tábhachtach go 
mbainfimis úsáid a vacsaíní ach fós tá roinnt galar ag teacht 
chun cinn san Eoraip le blianta beaga anuas: tá an 
bhruitíneach ann mar gheall ar dhrogall i leith vacsaíní. Agus 
níl mé chun a rá gur mar thoradh ar mhífhaisnéis gurb 
amhlaidh atá, cionn is go bhfuil baint ag an staid sin freisin leis 
na cláir le haghaidh vaicsíniú atá sna Ballstáit - ní cosúil go 
bhfuil aon aonfhoirmeacht ann. [...] ní mór dúinn comhrac a 
dhéanamh i gcoinne aon fhoinse mífhaisnéise ar fíor go 
mbíonn tionchar diúltach aici i gcás inarb eol dúinn go bhfuil  
eolaíocht iontaofa ann.” 

Plean Sáraithe Ailse 

“Dar liom go mbeidh éifeacht ag ár bPlean Sáraithe Ailse ar na 
gníomhaíochtaí uile atá i mo litir mhisin: ón bhfeirm go dtí an 
forc, an Comhaontú Glas, frithsheasmhacht in aghaidh ábhar  
frithmhiocróbach agus inacmhainneacht cógas. Ní mór 
aghaidh a thabhairt leis ar chosc, diagnóis, cóireáil, taighde, 
marthanas agus cúram maolaitheach. Ní mór go mbeadh 
earnálacha agus tionscail lasmuigh d’earnáil na sláinte 
rannpháirteach ann, lena n-áirítear earnáil an oideachais agus 
earnáil an chomhshaoil.” 

“Bhí sé mar threoirphrionsabal agam riamh difear a dhéanamh 
i saol othar ailse. Agus ag labhairt dom ó mo thaithí féin, 
dearbhaím daoibh go leanfaidh sé de bheith ina 
threoirphrionsabal agam i mo mhisean reatha [...].” 

Deonú orgán 

“[...] maidir le bratstraitéis a chur ar aghaidh don Eoraip i dtaca 
le deonú orgán, ba mhaith liom an mheastóireacht a fheiceáil, 
a bhfuiltear ag súil léi ag deireadh 2019, ionas go mbeidh mé 
in ann a fheiceáil cá mbeimid agus cén treo a mbogfaimid. Ní 
mór dúinn dul ar aghaidh, agus fianaise agus eolaíocht 
againn, chun go mbeidh na cinntí cearta á ndéanamh againn.”  

Measúnú ar theicneolaíochta sláinte 

“[...] creidim gur rud é sin a mbeinn ag obair go han-dian ina 
threo, agus mé ag iarraidh comhthoil a fhorbairt ionas, ar 
deireadh, go rachfaí chun cinn le togra 2018 ón gCoimisiún 
maidir le measúnú ar theicneolaíochta sláinte, toisc go 
gceapaim gur cuid ríthábhachtach d’aon chóras sláinte is 
mian linn, mar Eorpaigh, a chur chun cinn.
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“[...] Bheinn ag obair i ndlúthchomhar le hothair, ach bheinn 
ag obair i ndlúthchomhar leis na geallsealbhóirí eile go léir 
freisin chun iarracht a dhéanamh teacht ar bhealach ar 
aghaidh don chomhthoil sin maidir le measúnú ar 
theicneolaíocht sláinte. Is follasach anois nach bhfuil ag éirí 
leis an mbealach deonach. Tá caighdeán de dhíth orainn agus 
ní mór dúinn bogadh ar aghaidh.” 

Meabhairshláinte 

“[...] dhéanfainn mo dhícheall í [an mheabhairshláinte] a chur 
ar ais ar an gclár oibre. Toisc go gcreidim, i roinnt mhaith 
Ballstát, gur réimse í an mheabhairshláinte nach dtugtar an 
aird di atá tuillte aici, agus go bhfuil sé tábhachtach go 
ndéanfaimis rud éigin chun an treocht sin a iompú. Ní faoin 
dúlagar i ndaoine fásta amháin atá mé ag labhairt, ach má 
bhreathnaímid ar na fadhbanna atá againn i measc déagóirí ó 
thaobh fadhbanna iompraíochta de agus ó thaobh méaduithe 
ar iompar féindíobhálach de, ní mór dúinn a bheith ag obair 
ar bhealach coisctheach. 

“[...] bheinn ag obair le Coimisinéirí eile chun snáithe  
meabhairshláinte a thabhairt isteach ar fud roinnt mhaith de 
na beartais. Creidim go mbeinn in ann labhairt amach ina leith 
sin agus tá sé ar intinn agam déanamh amhlaidh. 

Cearta an duine 

“Bheadh sé mar bhunchloch agam, an tosaíocht ba mhó a 
bheadh agam, cearta an duine a chosaint agus a chur chun 
cinn. Creidim go gcaithfidh sé sin a bheith i réimse amhail an 
tsíciatracht, rud atá thar a bheith íogair toisc go bhfuil sé thar 
a bheith éasca lipéad a úsáid ó thaobh diagnóis shíciatrach de 
agus uaireanta is rud an-suibiachtúil atá i gceist, ag brath ar 
chultúr an duine.” 

Taighde agus nuálaíocht 

“Táimid tiomanta don nuálaíocht. Táimid tiomanta do dhul  
chun cinn a dhéanamh agus d’infheistíocht a dhéanamh sa 
taighde. Tá tiomantas ina leith sin cheana sa chlár ‘Fís 2020’. 
Mar sin, mheasfainn gan amhras gur tosaíocht é sin toisc gur 
cinnte go mbeadh sé níos éifeachtaí do shláinte na hEorpa 
leanúint ar aghaidh leis an nuálaíocht agus leis an eolaíocht. 
Ós rud é go ndéanfaidh sé sin difear don tionscal, déanfaidh 
sé difear do chógais leighis, déanfaidh sé difear don 
Chomhaontú Glas, agus déanfaidh sé difear don bhia a 
ithimid.” 

“Mar sin, is é a bheadh mar aidhm agam ná guth na 
freagrachta a bheith agam sa Choláiste, agus an eolaíocht a 
bheith mar bhonn agam, ach ábhair imní eile á gcur san 
áireamh agus á roinnt, chun a bheith in ann a chur ina luí ar 
dhaoine eile gur gá dúinn dul chun cinn a dhéanamh maidir 
le roinnt mhaith de na beartais arb eol dúinn go bhfuil gá leo 
chun sláinte an duine a chosaint.” 

Sábháilteacht bia agus sláinte ainmhithe agus 
plandaí 
Lotnaidicídí 

“[...] Táim tiomanta do laghdú a dhéanamh ar an méid atáimid 
ag brath ar lotnaidicídí agus d'iarracht a dhéanamh 
infheistíocht a dhéanamh agus spreagadh a thabhairt maidir 
le teacht ar roghanna malartacha ísealriosca. [...] Tá sé ar intinn 

agam é sin a leanúint go han-ghéar chun bheith in ann laghdú 
a bhaint amach.”  

“Le dlí ginearálta an bhia, tá súil agam go ndéanfar athrú ar an 
leibhéal trédhearcachta a bhí ina fhadhb mhór maidir le 
hamhras a chruthú i measc saoránach, ach táim tiomanta, níos 
mó ná sin, do laghdú a dhéanamh ar an méid atáthar ag brath 
ar lotnaidicídí agus do roghanna malartacha ísealriosca a 
aimsiú.” 

“Ach is é an rud ar mhaith liom a bheith iomlán soiléir faoi ná 
nach rud atá scartha amach ó gach rud eile a bheadh sa mhéid 
sin. Is cuid den Chomhaontú Glas é a mbeimid uile ag obair ar 
mhaithe leis agus is cuid den straitéis ‘ón bhfeirm go dtí an 
forc’ é. Agus é sin á chur leis againn, ní féidir linn straitéis 
éifeachtach ‘ón bhfeirm go dtí an forc’ ná Comhaontú Glas 
éifeachtach a bheith againn gan a bheith ag tabhairt aghaidh 
ar shaincheisteanna amhail lotnaidicídí agus a bheith ag 
deileáil leis na saincheisteanna sin.” 

 “Is é an tiomantas is féidir liom a thabhairt [...] ná nach 
ndéanfar caighdeáin a ísliú maidir le cosaint do bheacha agus 
do phailneoirí eile. [...] Ní mór cosaint do bheacha a bheith ina 
gné lárnach dár mbeartais agus tá sí ina cuid de bheartais an 
Chomhaontaithe Ghlais freisin [...]. Dar liomsa, is é an 
príomhchúram atá orm ná laghdú a dhéanamh ar úsáid na 
neoinicitíonóideach agus roghanna malartacha a aimsiú.” 

Suaiteoirí inchríneacha 

“Tá fhios agam go mbíonn tionchar acu [suaiteoirí 
inchríneacha] ar shláinte an duine agus tá a fhios agam nach 
mór dúinn rud éigin a dhéanamh faoi agus is é an tiomantas a 
bheidh agam aghaidh a thabhairt air sin. Táimid ag fanacht ar 
an tseiceáil oiriúnachta. Táim ag súil le bheith ag obair libh 
chun a fháil amach cad is gá dúinn a dhéanamh chun bogadh 
ar aghaidh, mar is cinnte nach réimse é ar féidir linn 
neamhaird a thabhairt air agus táim cinnte faoi sin.” 

“Mar sin, sílim go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach, agus 
muid ag labhairt faoi shuaiteoirí inchríneacha, faoi  
neoinicitíonóidigh, faoi theicnící nua pórúcháin, agus faoi  
lotnaidicídí, go mbreathnóimid ar an eolaíocht atá ann.” 

Feabhas a chur ar fhaisnéis do thomhaltóirí 

“Is amhlaidh go bhfuil sé [lipéadú cothaithe] éigeantach ar 
bhia réamhphacáilte. Tá sé sin ag teastáil ó shaoránaigh. 
Teastaíonn próifílí cothaitheach uathu. Is léir, agus rud éigin á 
thógáil ón tseilf againn, gurb amhlaidh is mó ná riamh a 
bhímid ag breathnú chun a fheiceáil an ionann an rud bhímid 
a léamh agus rud is mian linn a cheannach. [...] Is próifílí 
tábhachtacha iad na próifílí cothaitheach. Tá siad tábhachtach 
do shaoránaigh. Foilseofar tuarascáil ‘éadan pacáiste’ ag 
deireadh na bliana seo. D’fhanfainn go bhfeicfidh mé na 
torthaí agus bhogfainn ar aghaidh ina dhiaidh sin, agus ba 
mhaith liom cur chuige comhchoiteann a bheith ann ar fud na 
mBallstát [...].” 

“Ní mór dúinn bealaí comhchoiteanna a aimsiú [maidir le 
lipéadú tionscnaimh] ionas go mbeadh rochtain ag 
tomhaltóirí ar fhaisnéis iontaofa agus bia á cheannach nó á 
rochtain acu. Tá measúnú á dhéanamh air sin faoi láthair. 
Bhreathnóinn ar an bhfaisnéis ar fad agus chuirfinn togra chun 
cinn ina dhiaidh sin.” 
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Sláinte agus leas ainmhithe 

“Ar an gcéad dul síos, is mian liom a bheith go hiomlán soiléir 
go measaim go bhfuil sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe 
ina gcuid de mo [...] ‘aon sláinte amháin’. [...] ní féidir linn 
labhairt faoi ‘aon sláinte amháin’ mura mbreathnaímid ar an 
réimse ar fad, agus áirítear air sin sláinte an duine, sláinte an 
chomhshaoil, agus sláinte ainmhithe agus plandaí.” 

Cur amú bia 

“[...] Ba mhaith liom a bheith in ann plean gníomhaíochta cúig 
bliana a chur i gcrích chun déileáil le cur amú bia ar an ábhar  
go sílim gur cuid an-tábhachtach é den iarracht maidir le 
hinbhuanaitheacht bia atá á déanamh againn.” 

Ábhair theagmhála bia 

“Is ábhar thar a bheith tábhachtach é sin [ábhair theagmhál a 
bia], mar bhaineann sé le substaintí a théann isteach sa bhia 
agus a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar shláinte an duine, ach 
baineann sé le comhábhar an bhia a athrú freisin. [...]  
Bhreathnóinn ar an eolaíocht agus bhogfainn ar aghaidh le 
tosaíochtaí a leagan síos, ag tosú leis na substaintí sin arb eol 
dúinn is mó a dhéanann dochar do shláinte an duine.” 

Caidreamh le Parlaimint na hEorpa 

Comhar 

“Beidh mé ag obair le Parlaimint na hEorpa, leis na Ballstáit, le 
geallsealbhóirí, leis na Coimisineirí eile, chun an tsláinte 
phoiblí a fheabhsú agus chun todhchaí inbhuanaithe a 
chinntiú don Eoraip. I gcás ina n-aimseoimid laigí sna córais 
atá againn, ní mór dúinn teacht le chéile chun réiteach a chur 

ar fáil, agus muid ag obair le fuinneamh, le huaillmhian agus 
le tiomantas. Comhpháirtíochtaí a thógáil atá bunaithe ar 
iontaoibh, ionracas, trédhearcacht agus cuntasacht.” 

“Tá meas agam i gcónaí ar an daonlathas, agus is é an dara 
tosaíocht a bheidh agam, agus ní focail gan bhrí iad seo, ná go 
n-éisteoidh mé leis an bParlaimint agus go bhfuil sé i gceist 
agam a bheith ar fáil agus a bheith ag obair i ndlúthchomhar  
libh, ós rud é, maidir le roinnt mhaith de na saincheisteanna 
sin, amhail OGManna agus teicnící pórúcháin nua, go raibh ról 
ríthábhachtach ag an bParlaimint maidir le béim a chur ar na 
saincheisteanna sin agus rúin a chur síos ina leith, agus go 
bhfuil athruithe déanta mar thoradh air sin.” 

Trédhearcacht agus cuntasacht 

“Is gá an trédhearcacht a bheith i gcroílár an mhéid atá á 
dhéanamh againn agus, le bheith go hiomlán ionraic linn féin, 
caithfimid a rá, maidir le muinín a bheith caillte ag saoránaigh 
as cuid mhaith dá ndéanaimid ó thaobh na sábháilteachta bia 
de, ó thaobh na nuálaíochta de agus ó thaobh na cosanta de, 
go mbaineann cúis amháin atá leis sin le go mothaíonn siad 
nach bhfuil trédhearcacht ann maidir le roinnt mhaith de na 
torthaí ar cheart rochtain a bheith acu orthu. Sa chomhthéacs 
sin, na hathruithe atá bunaithe ar thrédhearcacht ar dhlí 
ginearálta an bhia, agus atá bunaithe ar thrédhearcacht, tá 
siad luaite agam roimhe seo agus tá súil agam go gcuideoidh 
siad linn caidreamh níos fearr agus muinín na saoránach a 
chothú. Sílim go bhfuil sé sin ríthábhachtach.” 

“[...] Rachaidh mé i mbun oibre láithreach má cheaptar mar  
Choimisinéir Sláinte mé, agus beidh mé i gcónaí i dteagmháil  
libh ar bhealach trédhearcach agus cuiditheach, ar an ábhar, i 
ndeireadh na dála, go bhfuilimid go léir freagrach daoibh.” 
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

DIDIER REYNDERS 
Coimisinéir ainmnithe 
Ceartas 

Tháinig an Coimisinéir ainmnithe, Didier Reynders, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 02 Deireadh Fómhair 2019 
chun ceisteanna a chuir Feisirí ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, ón gCoiste um 
Ghnóthaí Dlíthiúla agus ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra a fhreagairt. Le linn 
na héisteachta, thug sé roinnt gealltanas a leagtar béim orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais sin dá 
réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin 
Eorpaigh, a sheoladh chuige, lena n-áirítear: 

 Smacht reachta a chaomhnú; agus 
 Ceartas agus cosaint tomhaltóirí. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
éisteachtaí na gCoimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir 
ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sé freagraí i scríbhinn orthu.
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Smacht reachta a chaomhnú 
Plé cuimsitheach ar an Smacht Reachta, ar chearta 
bunúsacha agus ar an daonlathas 
“Déanfaidh mé ... obair ar an tuarascáil ar an smacht reatha – 
ar conas is féidir próiseas a fhorbairt – le plé idirinstitiúideach 
ar an tsaincheist chuimsitheach iomlán ...  maidir leis an 
smacht reachta, cearta bunúsacha agus an daonlathas.” 

An Sásra Eorpach um an Smacht Reachta 
“I mí Iúil, thíolaic an Coimisiún a thograí le haghaidh sásr a 
cuimsitheach Eorpach um an smacht reachta. Déanfaidh mé 
cultúr an smachta reachta a chur chun cinn, cosc a chur ar 
mhéadú ar ábhair imní a bhaineann leis an smacht reachta 
agus freagairt a thabhairt orthu nuair is gá.” 

“Is mian liom [...] an sásra nua seo a fheiceáil faoi lán seoil an 
bhliain seo chugainn, agus próiseas bliantúil ann a bheidh 
cuimsitheach, neamh-idirdhealaitheach agus coisctheach. 
Beidh tuarascáil bhliantúil mar thoradh air sin agus beidh an 
scórchlár ceartais mar thaca léi.” 

Faireachán a dhéanamh ar an Smacht Reachta in Idirphlé 
na mBallstát agus i gcomhar leis na Ballstáit agus na 
hinstitiúidí eile 
“Cumhdófar na Ballstáit uile leis an bhfaireachán ach déanfar  
faireachán níos doimhne sna Ballstáit inar sainaithníodh 
rioscaí ar leith. Tabharfaidh mé aird ar leith ar a áirithiú go 
mbeidh an faireachán sin oibiachtúil agus cothrom maidir le 
conas a dhéanfaimid idirphlé a fhorbairt agus a áirithiú go 
ndéanfaimid an dea-chleachtas a chomhroinnt chun cabhrú 
leis na Ballstáit...” 

Úsáid a bhaint as na huirlisí uile, smachtbhannaí san 
áireamh  
“Ní mór dúinn úsáid a bhaint as na huirlisí go léir atá ar fáil 
dúinn ... Dearbhaim daoibh nach mbeidh aon drogall orm 
gníomhú aon uair a bheith an smacht reachta i mbaol. Ní 
ghéillfidh mé nuair is é an daonlathas a bheidh i gceist.” 

Moltaí 
“Tá [s]é an-tábhachtach freisin moltaí a chur chuig na Ballstáit 
uile agus barúlacha a chur in iúl gan aon idirdhealú do na 
Ballstáit uile ... Ba chúis iontais dom go rabhthas in ann, le 
blianta fada anuas, tuairimí a thabhairt maidir leis an staid 
bhuiséadach – is gá é sin a dhéanamh – ach níl an gá go 
follasach sin maidir le tuairimí a thabhairt faoi na luachanna 
atá i gcoiteann againn.” 

Nósanna Imeachta Airteagal 7  
“Tá [s]é an-soiléir: Is mian liom dul ar aghaidh le nósanna 
imeachta Airteagal 7, ní hamháin sna cásanna iarbhír atá 
againn ach, más gá, i gcásanna eile freisin. Tá a fhios agam go 
bhféadfadh cineálacha éagsúla eile fadhbanna a bheith ann i 
mBallstáit eile, agus, más gá, ní mór dúinn é a chur i bhfeidhm 
ar an mbealach céanna ina leith sin.” 

Parlaimint na hEorpa chun a tionscnamh maidir le nós 
imeachta Airteagal 7 i ndáil leis an Ungáir a thíolacadh sa 
Chomhairle 
“[M]aidir leis an Ungáir – agus tá sé feicthe agaibh go bhfuil  
nós imeachta ann anois – d’iarr mé sa Chomhairle, agus is é 
seo seasamh an Choimisiúin reatha freisin, go mbeadh an 
Pharlaimint in ann teacht agus a seasamh féin a mhíniú – toisc 

gur sa Pharlaimint a cuireadh tús leis an nós imeachta sin – go 
díreach ar an mbealach céanna agus ar bhonn an-láidir.” 

Timthriall bliantúil, na meáin agus an daonlathas 
“Is é an chéad chúram a bheidh orm ná obair an Choimisiúin a 
stiúradh chun tuarascáil ar chearta an duine a ullmhú; ní ar an 
smacht reachta amháin a bheidh sé, ach beidh réimse níos 
leithne i gceist leis freisin. Sa chéad bhliain den Choimisiún, 
thiocfainn ar ais, agus páipéar liom a bheadh mar bhonn don 
phlé sa Pharlaimint agus, tá súil agam, sa Chomhairle.” 

Coinníollacht an Smachta Reachta 
“Creidim go dtiocfaimid go gasta ar chomhaontú idir na 
comhreachtóirí maidir leis an ábhar sin, toisc gurb é sin a 
bealach a bheidh ann fós chun go bhféadfar an 
ghníomhaíocht bhuiséadach cheart a dhéanamh maidir le 
fionraí, nó airgead a chailleadh go hiomlán i gcás 
mainneachtain ghinearálta i ndáil le hoibleagáidí an smacht a 
reachta a chomhlíonadh.” 

Tuarascálacha ar le Straitéis Nua don Daonlathas agus ar 
an gCairt um Chearta Bunúsacha 
“Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún freisin tuarascáil a 
dhéanamh ar an gCairt um Chearta Bunúsacha ionas gur féidir  
tuarascáil ina leith sin a chur ar fáil. Déanfaimid obair ar 
straitéis nua don daonlathas agus b’fhéidir go mbeadh 
tuarascáil ar an daonlathas ag gabháil léi freisin.” 

Socrú idirinstitiúideacha 
“[I]s féidir socrú idirinstitiúideach a phlé. Níl a fhios agam an 
ceann foirmiúil a bheidh ann toisc go mbeidh sé fada – 
b’fhéidir sa mheántéarma – ach beidh sé le tosú láithreach.” 

Meitheal an Choimisiúin, na Comhairle agus Pharlaimint 
na hEorpa 
“Molfaidh mé go ndéanfar meitheal a eagrú leis na trí institiúid 
... agus chun a fháil amach conas is féidir an próiseas a 
fhorbairt le chéile. Ar ndóigh, oibreoidh mé ar dtús ar an 
tuarascáil ar an smacht reachta – maidir le conas is féidir 
próiseas a fhorbairt – le plé idirinstitiúideach ar an tsaincheist 
chuimsitheach iomlán a bhaineann, mar a dúirt sibh, leis an 
smacht reachta, le bunchearta agus leis an daonlathas ... Mar 
sin, tá súil agam go mbeimid in ann tús a chur leis an meitheal 
sin a luaithe is féidir ... Nílim i gcoinne roinnt deiseanna a 
bheith ann chun dul i gcomhairle agus plé a dhéanamh le 
saineolaithe neamhspleácha agus le comhlachtaí  
neamhspleácha, ach b’fhéidir gan ceann nua a chruthú.” 

Airteagal 2 maidir le caidreamh idirnáisiúnta 
“Tá mé an-tiomanta d’Airteagal 2 a bheith á urramú laistigh 
den Aontas agus dár luachanna a easpórtáil freisin.” 

Mionlaigh agus grúpaí leochaileacha 
“Tá [mé] tiomanta ... do mhionlaigh a chosaint agus, ar ndóigh, 
do chearta na mionlach. Labhair sibh faoi dhaoine LADT agus 
is amhlaidh atá an cás gach uair is féidir. Ar ndóigh, is ceann 
de na hábhair imní a bheidh ann é sin, gur grúpaí  
leochaileacha iad go léir, agus tá an méid sin ar eolas agaibh, 
ach ní mór dúinn a bheith an-ghníomhach ar an láthair agus 
ní hamháin sna nósanna imeachta ginearálta atá ar fáil mar  
uirlisi againn.” 

 

Ceartas agus cosaint tomhaltóirí 
An réimse Ceartais a fhorbairt trí chomhar breithiúnach 

“Ní mór dúinn an comhar breithiúnach a neartú in ábhair  
shibhialta agus pholaitiúla. Tá sé de cheart ag saoránaigh na 
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hEorpa a bheith ina gcónaí agus ag obair san Aontas, agus a 
saoirse gluaiseachta a bheith á hurramú go hiomlán.” 

Iontaoibh fhrithpháirteach 
“Baineann sé freisin lenár n-éagsúlacht a urramú, ach ár 
dtraidisiúin éagsúla dlí a ráthú ag an am céanna, ach níor 
cheart go mbeidís ina mbac ar ár saoirsí ná ar ár slándáil. Beidh 
mé ag obair chun atmaisféar muiníne a chothú idir ár gcórais 
dlí éagsúla.” 

An ndéanfar Cearta bunúsacha a chosaint i 
bhforfheidhmiú an dlí? 
“[I]s é an freagra ná go ndéanfar ... [M]á tá réimse cúraimí den 
sórt sin orm, beidh bunchearta á gcosaint agam ... Is cinnte go 
mbeidh ... [I]s ríléir go mbeidh.” 

an Barántas Gabhála Eorpach 
“Maidir leis an mBarántas Gabhála Eorpach, leanfaidh mé de 
mhonatóireacht a dhéanamh ar a chur i bhfeidhm agus beidh 
mé ag obair i ndlúthchomhar libhse agus leis na Ballstáit chun 
leanúint d’fheabhas a chur air ... Déanfaimid breithniú ar an 
bhfuil gá le himeachtaí um shárú i bhfianaise an 
mheasúnaithe comhlíontachta. Déanfaidh mé dianbhreithniú 
freisin ar thogra a thabhairt ar aghaidh chun an Barántas 
Gabhála a athbhreithniú.” 

Coinníollacha príosúin agus coinneáil réamhthrialach 
“Breathnóidh mé freisin ar conas a d’fhéadfaí feabhas a chur 
ar choinníollacha príosúin san Aontas, agus fiosróidh mé an 
smaoineamh maidir le híoschaighdeáin a bhunú do 
choinneáil réamhthrialach chun muinín a neartú.” 

Caibidlíocht Europol le comhpháirtithe 
“Measaim gur cheart go mbeimis in ann aird a dhíriú ina leith 
sin freisin, ar chearta bunúsacha, maidir leis an mbealach a 
dtéimid i mbun caibidlíochta agus an bealach a ndéanaimid 
comhaontuithe a thabhairt i gcrích. Ar ndóigh, beidh mé ag 
coinneáil súil ar ghníomhaireachtaí atá ag brath ar bhealach 
níos dírí ar Ard-Stiúrthóireacht an Cheartais.” 

Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) 
“[I]s é an chéad chúram a bheidh orm ná a áirithiú go ndéanfar  
OIPE a chur chun feidhme mar is ceart ag deireadh na bliana 
seo chugainn. Beidh mé ag obair leis an bPríomh-
Ionchúisitheoir agus leis an riarachán ad interim chun é sin a 
dhéanamh agus tá mórán beart le déanamh againn chun dul 
sa treo sin ... Ar an gcéad dul síos, ní mór dúinn Coláiste 
Ionchúisitheoirí a bheith againn. Mar sin, ní mór dúinn brú a 
chur ar na Ballstáit Coláiste a eagrú.  Ar an dara dul síos, ní mór 
dúinn níos mó brú a chur ionas go ndéanfar Treoir PIF a chur 
chun feidhme mar is ceart, ar an ábhar go mbeadh sé deacair 
don Ionchúisitheoir Eorpach nua obair a dhéanamh maidir leis 
na staid sa bhuiséad Eorpach murach sin. Agus ansin ... beidh 
sé tábhachtach dóthain acmhainní – acmhainní daonna agus 
airgeadais – a thabhairt do OIPE, agus féachfaidh mé chuige 
sa CIA go bhféadfar cosaint a thabhairt ina leith sin.” 

Eurojust 

“I réimse an cheartais, tá Eurojust ann go háirithe chun 
comhordú na gcomhlachtaí a éascú, go háirithe a mhéid a 
bhaineann leis an gcomhrac i gcoinne na coireachta maoine 
intleachtúla. Mar sin, is gné é a bhfuil gníomhaíocht níos láidre 
inmhianaithe ina leith, agus tá tuarascáil á hullmhú ag 
Eurojust maidir le dúshláin bhreithiúnacha agus dea-
chleachtais chun déileáil leis an gcineál sin coireachta. Mar sin, 
beimid in ann oibriú ar mhalartú dea-chleachtas idir Stáit.” 

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, an cur 
chuige Eorpach a chur chun cinn mar shamhail 
dhomhanda 

“Beidh sé ar cheann do mo thosaíochtaí a áirithiú go ndéanfar  
cearta bunúsacha a chosaint san aois dhigiteach ... Ní mór 
dúinn a chinntiú go ndéanfar an creat dlíthiúil a chur chun 
feidhme go hiomlán, agus go leanfaimid dár luachanna agus 
ár gcaighdeáin a chur chun ar an leibhéal domhanda ag an am 
céanna ... Is minic a chloisim cáineadh maidir leis an rialachán 
ginearálta maidir le cosaint sonraí, ar rialachán é, mar sin féin, 
ina bhfuil sásraí simplithe d’fhiontair bheaga agus 
mheánmhéide. Mar sin, is den mheon sin a bheidh mé ag 
iarraidh a bheith ag obair, más féidir, chun roinnt srianta nach 
bhfuil gá leo atá ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide nó ar 
ghnólachtaí nuathionscanta a bhaint.” 

Cearta bunúsacha, impleachtaí daonna agus eiticiúla na 
hintleachta saorga 

“[S]na chéad 100 lá déanfaimid iarracht a bheith ag obair ar 
reachtaíocht chothrománach nua, maidir le gnéithe daonna 
agus eiticiúla na hintleachta saorga ... [N]í mór dúinn níos mó 
faisnéise a iarraidh i rith an ama maidir le halgartaim agus 
oibriú loighciúil na n-algartam ... Mar sin, leis an gCoimisiún, ní 
hamháin gur gá dúinn reachtaíocht nua a chur i bhfeidhm, ach 
is gá dúinn freisin cabhrú leis na húdaráis náisiúnta tástálacha 
agus rialuithe a eagrú chun faisnéis a fháil ... [B]eimid ag obair 
i gcásanna earnála, toisc go mbíonn na deacrachtaí níos 
mionsonraithe in earnáil an iompair nó in earnáil an chúraim 
sláinte agus i gcineálacha eile gníomhaíochta.” 

Víosaí Ógra 
“[T]á roinnt ceart chun saorghluaiseachta ann, agus an ceart 
vóta a chaitheamh do Pharlaimint na hEorpa, mar sin, ní mór 
dúinn a bheith docht ... Toisc go bhfuil rioscaí ann, mar a dúirt 
sibh: éilliú, sciúradh airgid, ach go leor rioscaí eile mar gheall 
air sin. Mar sin, tá mé tiomanta don chomhrac ina choinne sin, 
toisc gur gá dúinn saoránacht na hEorpa a chosaint. Is gné 
fhíorthábhachtach dár luachanna é.” 

Sceithirí eolais 
“[C]reidim ní hamháin gur gá dúinn bogadh i dtreo chur i 
bhfeidhm na Treorach ag na Ballstáit uile, ach go bhfuil sé 
indéanta go leor, agus is mian liom díospóireacht a dhéanamh 
leis na Ballstáit, maidir le bearta breise a bheith á nglacadh 
againn, mar a dúirt mé, i dtaca le cúnamh agus tacaíocht. 
D’fhéadfadh cúnamh dlíthiúil, airgeadais agus, mar a luaigh 
mé, cúnamh síceolaíoch a bheith i gceist leis sin freisin.    
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Agus mar sin, maidir leis na pointí éagsúla sin, táim go hiomlán 
réidh chun a fháil amach an mian leis na Ballstáit dul níos faide 
agus an gá dul níos faide ar an leibhéal Eorpach.” 
Saoránacht Eorpach 
“Is mian liom leanúint de dhul chun cinn a dhéanamh maidir 
le tosaíochtaí: ... chun saorghluaiseacht saoránach a chosaint, 
go háirithe i gcomhthéacs Brexit, a bheidh ar an gclár oibre 
arís go han-luath.” 

 Dlí na gcuideachtaí 
“Táim thar a bheith tiomanta do bheith ag obair libh agus leis 
an gComhairle, maidir leis an mbealach chun riachtanais nua 
a thabhairt isteach i ndlí na gcuideachtaí. Labhair sibh freisin 
faoi chearta an duine ... Tá roinnt tiomantas deonach ann faoi  
láthair ar leibhéal roinnt mhaith cuideachtaí, ach ní leor sin. 
Táim cinnte de freisin go bhfuil sé tábhachtach fíorathrú a 
dhéanamh ar dhlí na gcuideachtaí chun tuilleadh oibleagáidí 
a iarraidh maidir le leas sóisialta na gcuideachtaí, agus táim 
cinnte freisin go bhfuil sé measartha tábhachtach plé a 
dhéanamh faoin slabhra soláthair.” 

Caingne ionadaíocha 
“Éileoidh mé ... go ndéanfar an togra maidir le caingne  
ionadaíocha a ghlacadh gan mhoill. Tá dianghá ag tomhaltóirí 
na hEorpa le  féidearthachtaí sásaimh.” 
“... ar dtús, ní mór dúinn an treoir nua, an Treoir maidir le 
Caingne Ionadaíocha, a ghlacadh, chun comhshásamh a 
eagrú, toisc, mar is eol duit, nach mór dúinn seasamh ón 
gComhairle a fháil, más féidir, i mí na Samhna agus, mar sin, 
táimid ag an gcéad chéim agus glacaim go hiomlán leis nach 
mór dúinn an próiseas a eagrú chun é sin a dhéanamh.” 

Táirgí décháilíochta 
“Ní mór dúinn leanúint de bheith ag cur crua ar dhíol 
mímhacánta agus ionsaitheach agus de chosaint a thabhairt 
do thomhaltóirí. Ní mór dúinn a bheith an-airdeallach i gcónaí  
maidir leis an riosca a bhaineann le táirgí décháilíochta ...  
Táimid ag súil leis an gcothroime chéanna cibé áit a bhfuil 
cónaí ar an tomhaltóir.” 

Sábháilteacht Táirgí 
“Breathnóidh mé ar an Treoir maidir le Sábháilteacht  
Ghinearálta Táirgí a nuashonrú ionas go ndéanfaidh na 
gníomhaithe uile sa slabhra soláthair ar líne líon na dtáirgí 
neamhshábháilte a laghdú. Is mian liom freisin go mbeadh 
rialacha soiléire ann ó thaobh dliteanas do na soláthraithe uile 
a bhfuil bhaint acu le tomhaltóirí ar líne.” 
Dliteanas san Intleacht Shaorga 
“[M]aidir le gnéithe daonna agus eiticiúla na hintleachta 
saorga, ní mór dúinn a fheiceáil conas is féidir tuilleadh a 
dhéanamh i dtaca le dliteanas ... Is gnéithe an-tábhachtach iad 
an tsábháilteacht, an ghné dhaonna agus eiticiúil, agus 
dliteanas, ach sna chéad 100 lá, níor mhaith liom a dhearbhú 

daoibh go mbeidh rialachán nua againn maidir le dliteanas. 
Seans go dtógfaidh sé níos mó ama ná sin.” 

Forfheidhmiú éifeachtach dhlí na dtomhaltóirí 
“[T]á sé ar intinn agam béim ar leith a chur ar fhorfheidhmiú 
éifeachtach. ... Ní mór dúinn a áirithiú anois go ndéanfar é a 
fhorfheidhmiú laistigh den Aontas agus lenár 
gcomhpháirtithe idirnáisiúnta.” 
Acmhainneacht tomhaltóirí a neartú 
“I straitéisí an Chomhaontaithe Ghlais, sna chéad 100 lá, 
déanfaimid iarracht a fháil amach conas is féidir a léiriú gur 
féidir a bheith ag obair níos mó le taobh an tsoláthair agus 
conas a d’fhéadfadh an tomhaltóir a bheith rannpháirteach in 
aistriú níos tapúla chuig an ngeilleagar glas. Táim cinnte gur 
gá dúinn tuilleadh faisnéise a thabhairt do thomhaltóirí, mar 
chéad ghné ar ndóigh, chun go mbeadh sé ar ár gcumas rogha 
eile a dhéanamh agus táirge eile a dhéanamh.” 

Inbhuanaitheacht, marthanacht, indeisitheacht 
“Ar an gcéad dul síos, táimid go léir tiomanta mar Bhallstáit an 
Aontais dár ngealltanas i leith na SDGanna, na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe, ar leibhéal na Náisiún Aontaithe, a 
chomhlíonadh.” 

“Is mian liom a rá arís, mar a dúirt mé sa réamhrá a thug mé, 
go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach leas a bhaint as taobh 
an éilimh – is é sin acmhainneacht an tomhaltóra – chun 
fíorphróiseas i dtreo geilleagar inbhuanaithe a eagrú, agus 
táim cinnte nach mór dúinn déanamh amhlaidh, agus a bheith 
an-ghníomhach ina leith sin, más mian linn ár dtiomantas 
maidir le SDGanna ar leibhéal na Náisiún Aontaithe a urramú 
go hiomlán.” 
“Dúirt mé go han-soiléir go gcreidim, maidir le roinnt 
saincheisteanna a bhaineann le hinbhuanaitheacht agus le 
forbairt inbhuanaithe, gur gá dúinn tomhaltóirí a chur ar an 
eolas go héifeachtach. Agus mar sin, is faoi chuideachtaí  
faisnéis cheart a sholáthar, mar shampla ... faisnéis faoi  
inbhuanaitheacht agus indeisitheacht roinnt táirgí, ach freisin 
faoi infhaighteacht páirteanna spártha. Agus maidir le 
hindeisitheacht, déarfainn freisin ... indeisitheacht ag tríú 
páirtithe agus ní i gcónaí ag an gcuideachta a dhíol an táirge 
... Mar sin, maidir leis na pointí sin go léir, is dóigh liom gur 
dócha go mbeidh sé riachtanach reachtaíocht a rith ...  
Déanfaimid gach cás a scrúdú chun a fháil amach an mbeimid 
ag dul i dtreo oibleagáid inbhuanaithe. ...” 

Dífheidhmeacht chláraithe 
“Agus ó thaobh na dífheidhmeachta pleanáilte de, más rud é 
go bhfuil sí pleanáilte i ndáiríre, measaim nach mór cion a 
dhéanamh di agus cead a thabhairt do na húdaráis pionós a 
ghearradh ina leith. Níl sé ceart ná cóir gur féidir linn an loighic 
dhífheidhmeachta sin a thabhairt isteach ar bhonn deonach 
gan aon iarmhairt a bheith ann.”
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

ADINA-IOANA VĂLEAN 
Coimisinéir ainmnithe 
Iompar 

Tháinig an coimisinéir ainmnithe, Adina-Ioana Vălean, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 14 Samhain 2019 chun 
ceisteanna a chuir Feisirí ón gCoiste um Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht a fhreagairt. Le linn na héisteachta, 
thug sí roinnt gealltanas a dtarraingítear suntas orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais sin dá réimse 
cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin Eorpaigh, a 
sheoladh chuici, lena n-áirítear: 

 iompar inbhuanaithe, sábháilte agus inacmhainne. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
éisteachtaí na gCoimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir 
ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sí freagraí i scríbhinn orthu. 
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Iompar inbhuanaithe, sábháilte agus 
inacmhainne 
Comhar le Parlaimint na hEorpa 

“Tá a fhios agam a thábhachtaí a bheadh sé go gcuireadh 
Coimisinéir le saineolas agus leis an taithí atá ag Feisirí 
Pharlaimint na hEorpa agus geallaim daoibh smaointe agus 
tionscadail a chomhroinnt libh ón tús agus go n-oibreoimid ar 
fud an tslabhra maidir le reachtaíocht a tháirgiú.” 

“Táim tiomanta do theacht ar réitigh mhaithe leis na 
geallsealbhóirí uile, do bheith ag obair leis an bParlaimint 
chun fadhbanna a réiteach agus chun na bealaí cearta a 
aimsiú chun daoine a nascadh le chéile, agus do chóras 
iompair atá cothrom agus cuimsitheach a bhaint amach, lena 
n-áirítear an eitlíocht”. 

“[...] Beidh go leor le déanamh maidir leis an iompar agus na 
turasóireacht agus ba cheart [...] don Choimisinéir um Iompar  
gealltanas ina leith a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa, agus 
an obair sin [a fhorbairt] agus, ina dhiaidh sin, í a phlé] i 
gColáiste na gCoimisinéirí.” 

Straitéis i leith iompar inbhuanaithe agus cliste 

“Beidh mé ag obair go crua chun lorg comhshaoil na 
ngníomhaíochtaí soghluaisteachta agus iompair a laghdú, 
agus chun a chinntiú go rannchuideoidh ár gcuid 
gníomhaíochtaí tuilleadh le hastaíochtaí carbóin a laghdú 
agus le cáilíocht an aeir a fheabhsú.” 

“Tacóidh mé le comhpháirtíochtaí slabhra luacha le hearnáil 
na tionsclaíochta mar chuid den Chomhaontú Glas Eorpach.” 

 “Déanfaidh mé tréaniarrachtaí Aerspás Eorpach Aonair 
lánfhorbartha a fhíorú sa deireadh [...] ní bheidh mé á rá gur 
gá dúinn líon níos lú eitiltí a thógáil, ach gur gá dúinn a bheith 
níos éifeachtúla, níos inbhuanaithe agus córas níos fearr agus 
níos éifeachtaí a bheith againn maidir le bainistiú tráchta.” 

 “Ó thaobh na gcalafort de, déarfainn, ar ndóigh, gur gnó 
ollmhór don Eoraip í an earnáil mhuirí. Ní mór dúinn í a 
chosaint, a chomhdhlúthú, a dhéanamh níos inbhuanaithe , 
níos glaise, ach ba cheart go mbeadh an méid sin mar chuid 
de réiteach dearfach – ba cheart go mbeadh ár rialacha á n-
urramú ag gach gníomhaí tríú tír inár margaí, agus is rud é sin 
a bhfuil sé mar chuid de ról an Choimisiúin súil a choinneáil air 
agus a chinntiú go leanfar dá dhéanamh.” 

 “[...] straitéisí pleanála maidir le soghluaisteacht uirbeach 
inbhuanaithe [...] b’fhearr liom cur chuige Eorpach a bheith 
ann ina leith agus gan an iomarca ilroinnte a bheith ann, ar an 
ábhar go ndéanann ilroinnt ina leith sin dochar do 
thaistealaithe trasteorann [...] feicfimid an mbeidh gá le 
tuilleadh gníomhaíochta ar an leibhéal Eorpach.” 

Inmheánú seachtrachtaí/Cánachas fuinneamh 

“Faoi 2050, is mian linn a bheith neodrach ó thaobh carbóin 
de agus teastaíonn iarrachtaí breise uainn chuige sin”. 

“Mar sin, ní mór dúinn cuid de na seachtrachtaí sin a inmheánú 
[...] ní mór don úsáideoir rannchuidiú níos mó lena bhfuil ag 
truailliú.” 

 “Is féidir liom gealltanas a thabhairt agus a rá nach 
ndéanfaidh mé cánachas a chur as an áireamh, is ríléir é sin [...] 
Is féidir liom gealltanas a thabhairt go mbeidh m'fhócas 
dírithe ar conas is féidir linn taisteal ar an traein a fhorbairt 
agus a dhéanamh níos inacmhainne ag praghsanna níos ísle.” 

“Agus ansin, maidir le breoslaí malartacha inbhuanaithe agus 
cánachas ina dhiaidh sin, tá siad go léir le plé agus ní mian liom 
aon rud a cheilt agus geallaim go ndéanfaidh mé obair orthu 
go léir chun astaíochtaí san eitlíocht a laghdú agus chun go 
mbeidh an t-iarnród níos tarraingtí mar bhealach iompair do 
dhaoine agus d’earraí.” 

An Córas Trádála Astaíochtaí a leathnú 

“Is cuid de mo mhisean é, mar a cuireadh de chúram ormsa é, 
na liúntais d’aerlínte a laghdú agus é mar aidhm leis sin 
deireadh a chur leo le himeacht ama, agus is rud é an scéim 
trádála astaíochtaí a leathnú chuig an earnáil mhuirí a mbeidh 
athrú luachmhar mar thoradh air. Go ginearálta, ba cheart 
gurbh iad na húsáideoirí a bheadh freagrach as costas na 
dturas a dhéanann siad, seachas an tsochaí ina hiomláine.” 

“[...] Leis an gCóras Trádála Astaíochtaí (ETS) san eitlíocht, 
caithfear astaíochtaí  a laghdú. Tá CORSIA againn: a luaithe a 
ghlacfar é, beimid tiomanta dá chur chun feidhme, ionas gur 
féidir linn astaíochtaí a fhritháireamh.” 

 “[...] EU ETS [...] Tá mé tiomanta dó, agus ba cheart dúinn a 
bheith tiomanta dó i dteannta a chéile, ionstraim den chineál 
sin a thabhairt isteach chun astaíochtaí muirí a laghdú.” 

“[...] nuair a dhéanfaimid EU ETS a shlógadh don earnáil mhuirí 
[...] beimid cúramach agus déanfaimid iarracht iomaíochas na 
hearnála a choinneáil ar an ábhar go bhfuil sé sin 
ríthábhachtach dúinne.” 

Glacadh breoslaí iompair inbhuanaithe agus malartacha  
d’iompar de bhóthar, d’iompar muirí agus don aeriompar.  

“Beidh mé ag obair leis na Ballstáit agus le hinfheisteoirí 
príobháideacha chun méadú suntasach a dhéanamh ar 
phointí athluchtaithe nó athbhreoslaithe . Is mian liom 
glacadh breoslaí inbhuanaithe a chur chun cinn ar fud earnáil 
an iompair, na hearnála muirí agus earnáil an aeriompair.” 

“[...] úsáid a bhaint as breoslaí níos inbhuanaithe. San earnáil 
mhuirí [...] ba é an aidhm a bheadh agam – mo ghealltanas – 
tacú leo sin atá níos inbhuanaithe agus níos inmharthana ag 
an bpointe seo agus forbairtí teicneolaíocha nua agus cláir 
thaighde nua a spreagadh.” 

 “Mar sin, sraith beart a bheadh ann – is é an rud is tábhachtaí  
dícharbónú a dhéanamh, a dhéanamh níos neamhdhíobhálaí  
don chomhshaol agus gan iomaíochas a chailleadh.” 

 Nuálaíocht dhigiteach agus nuachóiriú leanúnach ar na  
príomhchórais iompair 

“Ní mór dúinn lántairbhe a bhaint as an digitiú chun an córas 
iompair a dhéanamh níos sábháilte, níos glaine, níos 
éifeachtúla agus níos inrochtana.” 
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“Tá fíormhargadh do réitigh dhigiteacha ag teacht chun cinn 
agus is mian liom go leanfaidh an tAontas de bheith ina 
cheannaire: Ó bhlocshlabhra agus mapáil agus rianú 
digiteach, go feithiclí, eitleáin agus soithí nasctha agus 
uathoibrithe.” 

“Ní mór dúinn an t-iarnród a chomhtháthú le hathruithe 
lóistíochta trí theicneolaíochtaí nua, ní mór dúinn rochtain ar 
shonraí a oscailt, mar shampla, maidir le hamanna teachta a 
bhfuiltear ag súil leo agus is lánchinnte go bhfuil córas 
comharthaíochta nua ag teastáil uainn.” 

Gné shóisialta 

“Beidh tionchar ar phoist, mar sin, tabharfaidh mé tús áite don 
infheistíocht in athsciliú chun, mar shampla, go mbeidh ag éirí 
fós amach anseo go sóisialta agus go heacnamaíoch le 
réigiúin na ngluaisteán.” 

 “Is mian liom dul chun cinn a dheanamh maidir leis an 
tionscnamh ‘Mná san iompar’, agus is mian liom go mbeadh 
borradh faoin gcothromaíocht inscne agus faoin 
bpríomhshruthú inscne.” 

 “Ní mór dúinn míniú a thabhairt dóibh [na daoine] agus a 
gcuid tacaíochta a fháil ionas nach mbeadh eagla orthu go 
bhfágfaí ar gcúl iad leis an gcóras iompair nua-aimseartha a 
bheidh ann amach anseo. Beidh mé lántiomanta don chur 
chuige sin, agus déanfaidh mé obair leantach maidir leis an 
obair uile atá ar siúl cheana féin.” 

“Tá earnáil na heitlíochta an-iomaíoch ... Teastaíonn uainn go 
mbeidh na comhaltaí uile rannpháirteach, na Ballstáit, na 
haerlínte, na cumainn aerchriú, eagraíochtaí oibrithe agus 
fostóirí agus an Pharlaimint ... Ar ndóigh, táim chun a rá go 
ndéanfaidh mé na bearta uile is gá, bídís reachtach nó ná bídís, 
chun aghaidh a thabhairt ar na ganntanais sin go léir, ar na 
saincheisteanna sin go léir.” 

 “Is [mian liom] a bheith ag obair i gcomhar le mo [chomh-
Choimisinéirí] chun dea-ghníomhaíochtaí a dhéanamh i 
réimsí éagsúla, ionas go ndéanfar na hoibrithe nó an 
timpeallacht oibre in earnáil an iompair a chosaint i gcoinne 
na calaoise agus na mí-úsáide, agus i gcoinne drochdhálaí  
oibre. Mar sin, déarfainn gur tiomantas daonnúil é sin.” 

 Soghluaisteacht Mhíleata 

“Tá an bonneagar iompair ríthábhachtach maidir le straitéis 
cosanta Eorpach a chumasú. Níor cheart dearmad a 
dhéanamh ar shoghluaisteacht fheabhsaithe dár dtrúpaí, 
agus infheistíocht i mbonneagar á déanamh againn, agus is 
deis mhór dár nAontas iad saoráidí dé-úsáide, chun críoch 
sibhialta agus míleata, agus ba cheart gur rogha straitéiseach 
a bheadh iontu.” 

Príomhról i bhfóraim idirnáisiúnta 

“Ar an leibhéal domhanda, is é fís an Uachtaráin thoghaí go 
mbeadh Coimisiún geopholaitiúil ann. Is é sin go díreach a 
theastaíonn uainn. Teastaíonn uainn go ndéanfadh an Eoraip 
a hiltaobhachas a choinneáil ar an ardán domhanda. Maidir 
leis an gcóras iompair, ciallaíonn sé sin gur gá go mbeadh 
Eoraip in a moll do gach réigiún comharsanachta, ach níos 
tábhachtaí fós, do shlabhraí soláthair domhanda agus do 
shreabha paisinéirí, agus beidh sé sin thar a bheith 
tábhachtach dár n-iomaíochas.” 

“Is féidir ár mbuntáistí iomaíocha a threisiú má ghníomhaími d 
mar is ceart inár gcomhlachtaí idirnáisiúnta amhail an 
Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (EMI) agus an Eagraíocht  
Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (EESI) chun na tairbhí óna 
bhfuil bainte amach againn a chur san áireamh.” 

Comhar leis na príomh-chomhpháirtithe 

“Is amhlaidh go bhfuil comhaontuithe againn agus go bhfuil  
rialacha againn iontu is gá a fhorfheidhmiú. Agus sílim nach 
mór dúinn cothrom iomaíochta a bheith againn dár  
gcuideachtaí agus dóibh siúd a bhfuil rochtain á déanamh acu 
ar ár margadh [...] Is cuid leanúnach den obair a bheidh sa 
mhéid sin”. 

“[...] ní mór dúinn an iomaíocht a fhorfheidhmiú ar an 
margadh, ionas go ndéanfaimid córas maith praghsanna [...] a 
bhaint amach. Is é a dhéanfaidh mé ná súil a choinneáil ar cad 
é go díreach a bheidh ag tarlú agus measúnú a dhéanamh air 
sin, agus ar an méid nach mbeidh á chur chun feidhme, agus 
iarracht a dhéanamh cur chun feidhme a fhorfheidhmiú.” 

  “[...] i gcás nach mbeidh dul chun cinn á dhéanamh, ar 
ndóigh, bainfimid úsáid as nósanna imeachta maidir le sárú.” 

 “Bhuel, táimid go léir ar an eolas faoin tsaincheist 
chonspóideach sin atá agaibh maidir leis an aerfort i 
nGiobráltar [...] ar ndóigh, má tharlaíonn Brexit, níl aon amhras 
ach go mbeidh mé i mo Choimisinéir do Bhallstáit an Aontais 
Eorpaigh.” 

Gréasáin Thras-Eorpacha Iompair 

“Chuir mé in aghaidh na gciorruithe faoin gcreat airgeadais 
ilbhliantúil (CAI) reatha agus tugaim gealltanas daoibh go 
ndéanfaidh mé an buiséad do Shaoráid um Chónascadh na 
hEorpa don chéad chreat airgeadais eile a chosaint.” 

“Ní mór dúinn críoch a chur le croíghréasán, agus ní mór dúinn 
tacú le ról na n-aerfort agus na gcalafort in áiteanna 
réigiúnacha agus áitiúla.” 

“Táimid chun athbhreithniú a dhéanamh freisin ar na 
treoirlínte do 20 gréasán in 2021. Tá a fhios agam gur tugadh 
gealltanas [...] ní mór dúinn rannchuidiú ar bhealach níos fearr 
leis na tionscadail atá ag teacht chun cinn sa ghréasán sin, go 
háirithe san earnáil iarnróid.” 

“[...] chun údarás aonair a thabhairt isteach chun deileáil leis 
na nósanna imeachta uile [...] d’fhéadfadh sé go ndéanfaí  
sraith bhreise maorlathais [...] nach bhfuil ag teastáil uainn a 
thabhairt isteach, agus roinnt tréimhsí níos giorra, amhail dhá 
bhliain le haghaidh cur chun feidhme.” 

Naisc bhonneagair  agus naisc Nascachta a bheith in 
easnamh 

“Ní mór dúinn infheistíocht a dhéanamh, ar thaobh amháin, sa 
bhonneagar féin – san ilmhódúlacht.” 

 “Tá an nascacht fós ar an rud is tábhachtaí agus táimid chun 
infheistíocht a dhéanamh inti. Mar a luaigh mé cheana, ní mór 
tuilleadh tacaíochta a thabhairt d’aerfoirt áitiúla nó 
réigiúnacha faoi chuimsiú bheartas iomaíochta an Aontais 
Eorpaigh.” 

“Bím i bhfabhar na dtraenacha oíche fad is go mbíonn cás 
iomaíoch acu agus gur féidir PSO a úsáid le haghaidh 
traenacha oíche.”
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Iompar inacmhainne, iontaofa agus inrochtana do chách 
“Is mian liom an tsoghluaisteacht a chur chun cinn mar  
sheirbhís, roghanna malartacha ar ghnáthcharranna 
príobháideacha a dhéanamh inacmhainne, bonneagar a 
choigeartú agus glacadh le réitigh chliste agus 
chomhoibríocha.” 

Caighdeáin sábháilteachta 

 “Ar ndóigh, ní féidir glacadh le 25 000 bás ar na bóithre in 
aghaidh na bliana. Ba cheart dúinn an cuspóir a roinnt maidir 
le líon na mbásanna agus na ngortuithe tromchúiseacha a 
laghdú faoina leath faoi 2030 i gcomparáid le 2020. Bainfidh 
mé úsáid as na hacmhainní uile atá ar fáil chun a chur ina luí ar 
airí, ar infheisteoirí agus ar fhorbróirí an gealltanas 
sábháilteachta sin a inmheánú go buan agus tá bhur  
dtacaíocht de dhíth orm ina leith sin. 

“Sílim go bhfulimid tiomanta d’fhís nialasach, rud a chiallaíonn 
ráta nialasach básanna a bhaint amach faoi 2050. Tá straitéis 
ann a chuirfimid i bhfeidhm agus tá sé beartaithe agam í a 
chur chun cinn go láidir.” 

Cearta paisinéirí 

“Ní mór go mbeidh taistealaithe a bhfuil a soghluaisteacht  
srianta in ann gluaisteacht thart go héasca cosúil le gach duine 
eile. Ní mór iad siúd atá i gceantair iargúlta a nascadh ar 
bhealach níos fearr lenár ngréasán iompair...Tá creat an-
chuimsitheach um chearta paisinéirí ag an Eoraip sa lá atá 
inniu ann agus ní mór dúinn dul chun cinn níos mó a 
dhéanamh ina leith sin.” 
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

HELENA DALLI 
Coimisinéir ainmnithe 
Comhionannas 
Tháinig an Coimisinéir ainmnithe, Helena Dalli, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 2 Deireadh Fómhair 2019 chun 

ceisteanna a chuir FPEnna ón gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne, ón gCoiste um 
Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta agus ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile a 
fhreagairt. Le linn na héisteachta, thug sí roinnt gealltanas a leagtar béim orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna 
gealltanais sin dá réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an 
Choimisiúin Eorpaigh, a sheoladh chuici, lena n-áirítear: 

 An Comhrac i gcoinne an idirdhealaithe agus an Treoir maidir leis an gCothromaíocht Oibre agus Saoil 
 Cearta Daoine faoi Mhíchumas 
 An Straitéis Eorpach um Inscne agus Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta: Mná agus cailíní a chumhachtú 
 Comhoibriú le Parlaimint na hEorpa agus leis na Coimisinéirí eile 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
éisteachtaí na gCoimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir 
ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sí freagraí i scríbhinn orthu.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-helena-dalli_2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/ga/committees/video?event=20191002-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63301/20191003RES63301.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/hearings2019/eisteachtai-na-gcoimisineiri-2019/20190910STO60739/helena-dalli-malta
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/hearings2019/eisteachtai-na-gcoimisineiri-2019/20190910STO60739/helena-dalli-malta
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62434/20190927RES62434.pdf
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PE 629.837 

An comhrac i gcoinne an idirdhealaithe 

Comhionannas do chách 

“Ba mhaith liom mo chuid oibre a dhíriú isteach go sonrach ar 
thrí shnáithe éagsúla: an comhrac i gcoinne an idirdhealaithe, 
san uile ghné de; cuimsiú agus cumhachtú na mban; 
comhionannas agus lán-rannpháirtíocht a chur chun cinn. 
Baineann siad seo go léir le mná agus fir, le mionlaigh chine 
agus eitneacha, le mionlaigh reiligiúnacha agus 
neamhreiligiúnacha, le daoine faoi mhíchumas, le daoine atá 
níos óige agus leo sin atá níos sine, agus le daoine den phobal  
LADTI.” 

Reachtaíocht chomhionannais 

“Déanfaidh mé gach rud a bhfuil cumhacht agam chuige sin 
chun an reachtaíocht lárnach i réimse an chomhionannais a 
bhrú ar aghaidh.” 

“Mar Aire, ghlac mé páirt san iliomad díospóireachtaí sa 
Chomhairle ar thograí atá i bhfad rófhada blocáilte. Moladh an 
Treoir Chothrománach maidir leis an bhFrith-Idirdhealú os 
cionn 11 bhliain ó shin. Tá an Treoir maidir le Mná ar Bhoird ag 
dul siar chomh fada le 2012. Is in 2016 a tíolacadh an togra 
maidir le haontachas AE le Coinbhinsiún Iostanbúl de chuid 
Chomhairle na hEorpa. Cén chaoi ar féidir liom é sin a mhíniú 
dár saoránaigh? Sa chomhthéacs seo, más rud é nach mbeidh 
mé in ann deireadh a chur leis na bacainní atá ann agus an 
chuid eile de na Ballstáit sceiptiúla sa Chomhairle a mhealladh 
liom, ní bheidh drogall orm réitigh nua a aimsiú agus 
reachtaíocht nua a mholadh.” 

An Treoir um Chóir Chomhionann (An Treoir maidir leis 
an bhFrith-Idirdhealú) 

“Fanfaidh mé ar dtús go bhfeicfidh mé cén toradh a bheidh ar 
chruinniú EPSCO a bheidh ann an 24 Deireadh Fómhair, ar 
cheart go mbeadh plé ann ar an treoir seo maidir le frith-
idirdhealú, agus ansin oibreoidh mé liom as sin. Is é mo 
mhiangas an treoir seo a dhíbhlocáil.” 

Ar ndóigh is dúshlán é, mar is eol daoibh, mar go bhfuil gá le 
haontoilíocht sa Chomhairle lena aghaidh, ach beidh mé ag 
caint leis na hAirí go léir atá i gceist mar go gcaithfimid 
bealach chun cinn a fháil go luath.” 

“Míneoidh mé dóibh nach é rogha an duine é an 
gnéaschlaonadh atá aige nó aici, agus más é sin an chúis atá 
leis an treoir seo a bheith blocáilte beidh mé ag iarraidh a fháil 
amach an mar sin atá.” 

Comhionannas a chur chun cinn ar an leibhéal 
cothrománach 

“Is é príomhshruthú an chomhionannais an bealach chun 
cinn.” 

Tascfhórsa ar Chomhionannas 

“Laistigh den chéad trí mhí de théarma oifige an Choimisiúin 
seo, bunóidh mé Tascfhórsa ar Chomhionannas a bheidh á 
oibriú ag oifigigh ardleibhéil sna hArdstiúrthóireachtaí uile. 
Beidh de shainordú ag an tascfhórsa déileáil leis an gcúram 

casta de chur chuige idir-rannach a fhorbairt le haghaidh 
comhionannas i ngach ceann de bheartais AE.” 

 Creatstraitéis na Romach 

“Is creat é seo atá ag teacht chun críche, agus beidh 
athbhreithniú á dhéanamh againn ar an straitéis seo. Sin an 
chúis gur mian liom cuairt a thabhairt ar lonnaíocht de chuid 
na Romach ionas go mbeidh níos mó ar eolas agam faoin rud 
atá á athbhreithniú agus go mbeimid in ann measúnú a 
dhéanamh ar an mbealach is fearr le dul chun cinn ó thaobh 
gníomhaíochta iardain de. Beidh fócas níos láidre ar fhrith-
Ghiofógachas sa chreat i ndiaidh 2020. Is féidir liom a 
dhearbhú daoibh go ndéanfar an t-uafás oibre sa réimse sin.” 

Cearta Daoine faoi Mhíchumas 
Cur chun feidhme Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar 
Chearta Daoine faoi Mhíchumas 

“Táim tiomanta gach rud atá i mo chumhacht a dhéanamh 
chun a áirithiú go ndéanfar Coinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas a chur chun 
feidhme go hiomlán agus gan aon eisceachtaí. Cinnteoidh mé 
freisin go ndéanfar an réimse míchumais a phríomhshruthú, 
lena n-áirítear trí bhíthin tascfhórsa, agus leathnóidh mé 
amach prionsabal an ghrinnfhiosrúcháin comhionannai s 
freisin. Sa bhreis air sin, mar a dúirt mé libh, beidh mé ag obair 
go dlúth leis an Idirghrúpa um Míchumas agus leis an 
bhFóram Eorpach maidir le Míchumas.” 

Straitéis Eorpach um Míchumas 2010–2020 

“Mar a dúirt mé, beidh measúnú á dhéanamh ar an straitéis 
anois againn lena dhéanamh amach céard atá déanta go dtí 
seo, céard atá le déanamh agus céard a chaithfear a 
dhéanamh níos fearr.” 

An réimse míchumais a phríomhshruthú 

“Beidh sé mar thosaíocht agam go ndéanfar daoine faoi  
mhíchumas a chuimsiú. Cinnteoidh mé go mbeidh aird ag 
gach earnáil reachtaíochta AE ar shaincheist an mhíchumais.” 

“Sea, tabharfar an réimse míchumais isteach sa straitéis 
inscne, mar arís eile baineann sé seo leis an bpríomhshruthú.”  

Crosadh ar thograí ón gCoimisiún 

Mar fhreagra ar an gceist an mbeadh sí sásta crosadh a 
dhéanamh ar gach aon togra ón gCoimisiún atá i 
gcoinbhleacht leis an gceart chun cuimsithe, agus an 
ndéanfadh sí crosadh ar thograí ón gCoimisiún sa chás go 
bhféadfadh sé nach mbeidís ag comhlíonadh Choinbhinsiún 
na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas, 
dúirt an Coimisinéir ainmnithe: 

“Is é mo fhreagra air sin ná go ndéanfaidh.” 

An Straitéis Eorpach um Inscne 
“Déanfaidh mé Straitéis Eorpach um Inscne a chur chun cinn 
ina mbeidh tograí reachtacha nua chomh maith le bearta 
beartais a bheidh cuimsitheach.” 
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“[...] sa Straitéis Inscne sin, beidh bearta a bhaineann le 
trédhearcacht phá, páirtíocht inscne, an bhearna phá agus 
phinsin agus foréigean in aghaidh na mban. Tabharfar  
aghaidh inti ar bhuansamhlacha inscne mar, faoi mar is eol 
daoibh, is beag fiúntais atá le reachtaíocht a thabhairt isteach 
mura rud é go dtiocfaidh athrú ar dhearcthaí agus mura rud é 
go dtiocfaidh athrú ar chultúir; dá bhrí sin, beidh rannóg ar 
leith ann faoin gcaoi le déileáil le bhuansamhlacha inscne. 
Beidh caibidil freisin ann ar an gcóimheá idir obair agus an 
saol.” 

“Beidh tuairimí na ngeallsealbhóirí go léir á gcur san áireamh 
agam.” 

An bhearna phá idir na hinscní 

“Sna chéad 100 lá den Choimisiún seo, leagfar amach sna 
Treoirlínte Polaitiúla go leagfaimid síos gníomhaíochtaí chun 
bearta trédhearcachta ceangailteacha maidir le pá a thabhairt  
isteach. Beidh siad sin lárnach dá gcuid oibre sa réimse seo, 
agus iad ag fothú an bheartais chuimsithigh chun aghaidh a 
thabhairt ar an mbearna phá idir na hinscní. Ciallaíonn sé sin 
dul i ngleic le buansamhlacha atá fós ann, cumhachtú na 
mban sa chóras cinnteoireachta a neartú, cur chun feidhme 
agus glacadh na gceart atá sa Treoir maidir leis an 
gCothromaíocht Oibre agus Saoil (go háirithe aithreacha) a 
áirithiú, agus dul i ngleic leis an mbearna phinsin idir na 
hinscní atá ann mar gheall ar obair neamhíoctha.” 

“Áiteoidh mé go leanfaimid den obair ar an mbearna phá agus 
ar na mbearna phinsin idir na hinscní. 

Chomh maith leis sin, beidh rannóg sa Straitéis 
Comhionannais Inscne a bheidh ag déileáil le trédhearcacht 
phá chomh maith le bearta chun a áirithiú gur ann do phá 
oibre comhionann le haghaidh obair ar luach comhionann. Tá 
a fhios againn go bhfuil bearna íocaíochta phinsin ann mar  
thoradh ar an mbearna phá idir na hinscní, agus gur féidir leis 
sin a bheith chomh hard le 36%.” 

“Cinnte, tá na comhpháirtithe sóisialta an-tábhachtach [...]  
agus tá sé tábhachtach go mbeidís ina gcuid den bheartas seo 
– den togra seo – a bheidh á thíolacadh againn.” 

“Agus cinnte, beidh ionstraimí tomhais agus táscairí againn 
lena dhéanamh amach cén chaoi ar féidir linn bogadh ar 
aghaidh agus measúnú a dhéanamh ar na torthaí chomh 
maith le cúrsaí a athbhreithniú, a leasú agus a fheabhsú.” 

An Treoir maidir le Mná ar Bhoird 

“Go deimhin, beidh mé ag saothrú chun an treoir maidir le 
mná ar bhoird a dhíbhlocáil. [...] Rachaidh mé chun cainte leis 
na Ballstáit agus cuirfidh mé ar a súile dóibh cad é an 
breisluach a ghabhann leis an gcomhad seo a dhíbhlocáil sa 
Chomhairle.” 

“Sílim gur togra stuama é agus beidh cruinniú agam leis na 
hAirí go léir a bhfuil amhras orthu faoi fhiúntas an togra seo 
agus beidh mé go gníomhach ag iarraidh cur chuige 
ginearálta a aimsiú sa Chomhairle.” 

Dúshaothrú ar oibrithe tí 

Sa fhreagra uaithi ar an gceist i dtaobh an bhfuil sé i gceist aici 
bearta a dhéanamh chun feabhas a chur ar dhálaí oibre 
oibrithe tí, lena n-áirítear mná imirceacha, d’fhreagair sí: 

“Tá, cinnte. Is réimse é seo ar cheart aghaidh a thabhairt air 
agus a dtabharfar aghaidh air [...] beimid in ann oibriú le chéile 
air seo laistigh den tascfhórsa.” 

“[...] tá an Treoir maidir le Comhionannas Fostaíochta ann [...]  
tá an chosaint ann, ach feicfimid linn cén chaoi a bhféadfar  
seiceáil a dhéanamh ar chur chun feidhme na treorach sin. Dá 
bhrí sin, ba cheart go mbeinn ag obair le Coimisinéirí eile 
freisin ar an tsaincheist seo.” 

Príomhshruthú inscne 

“Beidh mé rannpháirteach go mór i bpríomhshruthú inscne 
agus freisin forbróidh mé na huirlisí riachtanacha chun 
príomhshruthú inscne ar fud bheartais AE a thabhairt go dtí 
leibhéal eile. Mar is eol daoibh, seo obair a bheidh ar siúl freisin 
ag an tascfhórsa a bheidh ag obair trasna na 
nArdstiúrthóireachtaí chun féachaint chuige go dtabharfar an 
príomhshruthú inscne chun fíre.” 

Buansamhlacha inscne 

“Is saincheist an-tábhachtach atá sa bhuansamhlú agus, go 
deimhin, tabharfar aghaidh air inár straitéis inscne.” 

“Leanfaidh mé den obair ar chumhachtú na mban i 
gcaitheamh mo théarma oifige agus féachfar chuige – in 
éineacht leis na Ballstáit – go rachfar i ngleic le 
buansamhlacha inscne. 

“Maidir leis an tsíleáil ghloine, is fíor gur ann di i gcónaí. [...]  
Creidimse go diongbháilte gur cheart buansamhlacha a 
dhíothú agus go mbeadh tuilleadh ban againn san eolaíocht, 
sa teicneolaíocht, san innealtóireacht agus sa mhatamaitic  
(ETIM). Mar a tharlaíonn sé, is mise an té a rinne an Lá 
Idirnáisiúnta do Chailíní agus Mná san Eolaíocht a chur chun 
cinn ag na Náisiúin Aontaithe. [...] Is mór agam ETIM, agus mná 
agus cailíní a fháil páirteach in ETIM – go rachadh cailíní i 
mbun cúrsaí léinn in ábhair ETIM agus go bhféadfadh mná atá 
páirteach in ETIM cheana dul ar aghaidh go dtí poist  
chinnteoireachta.” 

Cuspóirí Barcelona:  cúram leanaí 

“Féachfaidh mé chuige – in éineacht leis na Ballstáit – go 
ndéanfar [...] cúram leanaí agus saoráidí cúraim a fheabhsú.” 

Sa fhreagra uaithi ar cheist i dtaobh straitéis an Choimisiúin 
chun cuspóirí Barcelona a ghnóthú, dúirt Helena Dalli: 

“Go deimhin, caithfimid oibriú ar an gceist seo. Caithfear  
teacht ar bhealaí chun cúram leanaí inacmhainne a bheith 
againn; agus é sin mar an rud is lú atá le déanamh.” 

“Beidh mise cinnte ar mo dhícheall [...] chun cistí a fháil chun 
bearta a cheapadh a chabhróidh le daoine cúram leanaí 
inacmhainne a bheith ar fáil dóibh.” 

Cearta agus sláinte ghnéis agus atáirgthe 

“Is feimineach diongbháilte mé agus geallaim daoibh go 
ndéanfaidh gach uile ní is féidir chun sláinte agus cearta gnéis 
agus atáirgthe (SRHR) a chosaint. Mar sin, beidh mé ag obair 
leis an tascfhórsa ar mhaithe le SRHR a phríomhshruthú, go 
háirithe san idirphlé leis an gCoimisinéir Sláinte.”
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“Tá orainn freisin Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe maidir le sláinte na mban agus rochtain 
uilíoch ar chúram sláinte agus atáirgthe chomh maith le 
pleanáil teaghlaigh agus oideachas a chomhlíonadh.” 

An Treoir maidir leis an gCothromaíocht Oibre 
agus Saoil 
Cur chun feidhme 

“Mar an Coimisinéir um Chomhionannas, déanfaidh mé 
faireachán dlúth ar an treoir maidir leis an gcothromaíocht  
oibre agus saoil lena chinntiú go ndéanfar í a chur chun 
feidhme go hiomlán agus go cuí sna Ballstáit uile.” 

“Déanfaidh mé faireachán ar na Ballstáit – lena fheiceáil cén 
chaoi a bhfuil an treoir seo á cur chun feidhme acu, agus 
b’fhéidir fiú go mbeidh ceardlanna agus cuir i láthair agam 
leo – ar mhaithe le feasacht a mhúscailt ar an gceist agus a 
chur ar a súile dóibh go bhfuil breisluach don áit oibre i gceist 
leis an treoir seo.  Tá sé i gceist agam cistiú ón Aontas a 
spriocdhíriú ar mhúscailt feasachta den sórt sin.” 

Sa fhreagra uaithi ar cheist i dtaobh céard a mholfadh sí chun 
aghaidh a thabhairt ar an éagothromaíocht inscne idir na 
daoine sin a théann ar saoire chun tabhairt faoi fhreagrachtaí  
cúraim agus i dtaobh céard a mholfadh sí chun a chinntiú 
nach bhfuil baol bochtaineachta ann do theaghlaigh nuair a 
théann duine ar shaoire thuismitheoireachta agus i dtaobh 
cén chaoi a dtabharfadh sí ugach do Bhallstáit leibhéil 
chuibhiúla luach saothair a sholáthar don tsaoire sin, dúirt an 
Coimisinéir ainmnithe: 

“Cinnte dearfa, táimid ag iarraidh níos mó a dhéanamh agus, 
mar a dúirt mé, déanfar athbhreithniú [ar an Treoir] i gceann 
trí bliana.” 

“Ón uair a bheidh athbhreithniú déanta ar an treoir againn 
agus a fheicfimid an chaoi a bhfuil sí ag obair agus an bhfuil  
– agus seans maith go mbeidh – scóip ann chun an treoir a 
leathnú amach tuilleadh, an uair sin breithneoimid na moltaí 
sin atá á ndéanamh agaibh.” 

Foréigean bunaithe ar inscne agus tacaíocht 
níos fearr d’íospartaigh 
“[B’fhearr liom] díriú isteach ar dtús ar dhaingni ú 
Choinbhinsiún Iostanbúl. Dírímis isteach air sin ar dtús. Ach 
déarfaidh mé freisin go bhfuil gá le haontoilíocht chun go 
bhféadfar coir ar leibhéal na hEorpa a dhéanamh den 
fhoréigean in aghaidh na mban, mar sin táimid go bunúsach 
fós mar atáimid. Is féidir linn freisin an Treoir maidir le Cearta 

Íospartach a neartú – agus ina leith sin beidh orm a bheith ag 
obair leis an gCoimisinéir ainmnithe 

Reynders. Is féidir linn treisiú ar ghníomhaíocht  
neamhreachtach chun dul i ngleic leis an bhforéigean in 
aghaidh na mban, ach is é an cur chuige is fearr liom féin ná 
go ndéanfadh AE an Coinbhinsiún a dhaingniú.” 

“Ar ndóigh, cinnte, beidh sé sin ar áireamh sa Straitéis 
Comhionannais Inscne. Tá foréigean ar líne in aghaidh na 
mban á chur isteach againn freisin sa Straitéis.” 

Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta: Mná agus 
cailíní a chumhachtú 
“Áiritheoidh mé go dtabharfar faisnéis go rialta do 
Pharlaimint na hEorpa, go sonrach roimh aon mhór-ócáidí  
agus ag na céimeanna lárnacha i gcaibidlíochtaí idirnáisiúnta 
a bhíonn ar siúl sna réimsí a bheidh faoi mo chúram.” 

Comhoibriú le Parlaimint na hEorpa 
“Ag obair dom, tá sé i gceist agam idirphlé a bheith agam 
libhse, Feisirí Pharlaimint na hEorpa, agus freisin leis na 
Ballstáit agus leis an tsochaí shibhialta. Tá sé i gceist agam 
comhoibriú le cách, agus an obair sin a bheith saor ó aon 
iarrachtaí ar mhilleán a lua le daoine eile, ionas go bhféadfar  
cur leis an réimse seo laistigh den Aontas Eorpach agus freisin 
go seachtrach.” 

“Teastaíonn uaim a bheith rannpháirteach leis an uile dhuine 
agaibh sna réimsí ar leith.” 

Comhoibriú leis na Coimisinéirí eile 
“Táim féin agus an Coimisinéir ainmnithe Schinas ar aon 
fhocal gur modh saoil Eorpach atá sa chomhionannas.” 

“Maidir leis na saincheisteanna [sa Treoir maidir leis an 
gCothromaíocht Oibre agus Saoil] atá luaite agaibh, is 
saincheisteanna iad sin a bheidh á bplé agam leis an 
gCoimisinéir ainmnithe Schmit, sa chaoi go mbeimid in ann 
plé a dhéanamh ar na dálaí oibre sin atá luaite agaibh agus 
feicfimid linn [...] cén chaoi a mbeimid in ann bealaí chun cinn 
a mholadh.” 

“Go deimhin, táim tar éis a bheith ag caint cheana leis an 
gCoimisinéir ainmnithe Schmit faoi na réaltachtaí sin [a 
bhaineann le hobair fhorbhásach ag mná].” 

“Is féidir linn freisin an Treoir maidir le Cearta Íospartach a 
neartú – agus ina leith sin beidh orm a bheith ag obair leis an 
gCoimisinéir ainmnithe Reynders.
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Tháinig an Coimisinéir ainmhithe, Thierry Breton, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 14 Samhain 2019 chun 
ceisteanna a chuir FPEnna ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh (ITRE) agus ón gCoiste 
an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra (IMCO) a fhreagairt. Le linn na héisteachta, thug sé roinnt 
gealltanas a leagtar béim orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais sin dá réimse cúraimí, mar a 
thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin Eorpaigh, a sheoladh chuige, 
lena n-áirítear: 

 An geilleagar agus sochaí dhigiteach; 
 Tionscal Eorpach atá ullamh don todhchaí agus an margadh aonair; agus 
 An tionscal cosanta agus an spás. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
éisteachtaí na gCoimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir 
ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sé freagraí i scríbhinn orthu. 
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An geilleagar agus sochaí dhigiteach 
Ceannasacht theicneolaíoch na hEorpa a Fheabhsú 

“Tá gá práinneach le hullmhú a dhéanamh don fhás a bheidh 
ann amach anseo trí infheistiú a dhéanamh anois i 
dteicneolaíochtaí criticiúla na todhchaí. Táim ag caint anseo ar 
5G, ar ndóigh, ach caithfear tosú ag ullmhú freisin do 6G, don 
intleacht shaorga, don néal agus freisin don ríomhaireacht 
úrscothach iar-néil, d’idirlíon na rudaí nithiúla, don 
chibearshlándáil ar ndóigh, don bhlocshlabhra [...]. Agus 
chomh maith leis sin – ní nach ionadh dóibh seo a bhfuil  
aithne acu orm – do theicneolaíochtaí candamacha.” 

“Ó thaobh na ceannasachta straitéisí de, caithfimid – in 
éineacht le Mariya Gabriel – dlús a chur le Comhairle  
Nuálaíochta Eorpach a fhorbairt, a bheadh mar chineál DARPA 
Eorpach agus atá de dhíth orainn ar an mór-roinn seo againn.”  

“Beidh orainn ath-infheistiú ollmhór a dhéanamh i 
dteicneolaíochtaí lárnacha. Bainfidh siad sin, ar ndóigh, le 
gach rud a bhaineann le maoin thionsclaíoch, ach freisin le 
cibearshlándáil, mar go dtiocfaidh an chibearshlándáil chun 
bheith ina saincheist bhunriachtanach sa réimse seo.” 

“Ar an gcéad dul síos, tá sé fíor-riachtanach go deo go 
ndéanfar éagsúlú ar na foinsí soláthair. Mheabhróinn daoibh 
go ndearnadh 27 substaint chriticiúil a fhoilsiú in 2017. Táthar  
ag dréim le foilsiú nua in 2020, agus beidh mé ag breathnú 
isteach go grinn ann mar gur ábhar é seo a bhfuil an-chur  
amach agam air. Beidh mé an-luath ag breathnú air.” 

Intleacht shaorga agus an Ionstraim nua um Sheirbhís í  
Digiteacha 

“Dá réir sin, agus in éineacht le Margrethe Vestager, 
déanfaimid creat Eorpach don intleacht shaorga a thíolacadh 
sna chéad céad lá. Is mian liom go mbeadh straitéis Eorpach 
ionsar chómhargadh sonraí a bhunú ag gabháil leis sin.” 

“Nílim ag rá go mbeidh gníomhartha reachtacha á dtarraingt 
suas againn sna 100 lá sin. Feicfimid céard a bheidh le rá ag an 
gcoláiste; feicfidh mé liom.  Tabharfaidh mé a lán tacaíochta, 
ach – don am i láthair – ní fhéadfaidh mé trácht a dhéanamh 
ar ghníomhartha reachtacha a tharraingt suas. Ar an gcéad dul 
síos, ba mhaith liom go bhféachfaimis le breathnú air seo le 
chéile, fís a bheith againn in éineacht, agus go mbeifí in ann é 
sin a chomhroinnt libhse, ar ndóigh. Beidh comhairliúchán go 
leor ar siúl againn i rith na gcéad lá sin agus tabharfar an 
Pharlaimint isteach go hiomlán sa mhachnamh seo, mar go 
bhfuil sibhse in bhur n-ionadaithe ar 511 mhilliún dár  
gcomhshaoránaigh; beidh bhur nguth agaibh agus éistfear 
leis - is féidir a bheith deimhin de sin. Mar chúlra dó seo, ar 
ndóigh, beidh treoirlínte againn – a déarfainn – ionas go 
mbeidh a fhios againn céard is féidir linn a dhéanamh agus 
céard nach féidir [...].” 

“Is mór liomsa sonraí; mar sin is féidir libh talamh slán a 
dhéanamh de go dteastaíonn uaim go mbeadh Eoraip againn 
atá ina máistir ar shonraí agus atá in ann na sonraí sin a 
chomhroinnt, de réir critéir shoiléire. Go háirithe anois nuair 
atá gné thionsclaíoch ag roinnt leis, beidh sé bunriachtanach 

le haghaidh Idirlíon na Rudaí Nithiúla agus le haghaidh 
Thionsclaíocht 4.0.” 

“Is mór-shaincheist dhearfa don tionsclaíocht í an intleacht 
shaorga, agus tá a raon níos forleithne ná Tionsclaíocht 4.0.” 

“Deirim libh go fírinneach, nach bhfuil an cath briste orainn ag 
na Meiriceánaigh agus na Sínigh i réimse seo na hintleachta 
saorga. Seasfaidh mise an fód, tá súil agam, in éineacht leo seo 
uile ó gach cearn den mhór-roinn a thiocfaidh liom i 
bhfearadh an chatha seo. Tá mé go hiomlán meáite air seo.” 

“Go raibh maith agaibh as an deis a thabhairt dom é seo a 
shoiléiriú. Geallaim nach mbainfear an bonn [den chlásal  
dliteanais theoranta atá sa Treoir maidir le Ríomhthráchtáil].” 

“[Maidir le hullmhú don todhchaí,] tá éabhlú ar rialacha an 
Mhargaidh Inmheánaigh i gceist leis sin chomh maith agus 
caithfear é sin a thabhairt i gcrích i bhfianaise na bhfíor-
riachtanas atá ag ár gcuid fiontar. Déanfar é sin trí bhíthin 
Ghníomh na Seirbhisí Digiteacha, a bhfuil sé mar aidhm leis 
rialáil a dhéanamh, go háirithe, ar ardáin mhóra dhigiteacha.” 

“[...] maidir le Gníomh na Seirbhísí Digiteacha agus modhnú a 
d’fhéadfaí a dhéanamh ar an Treoir maidir le Ríomhthráchtáil 
[...], is cinnte nach dtabharfar isteach aon fhaireachas 
ginearálta, nach ndéanfar athbhreithniú ar an bprionsabal  
tioncnaimh ná nach ndéanfar aon mhodhnú ar fhreagracht. Is 
léir go dtabharfar aghaidh ar oibleagáidí agus freagrachtaí na 
n-ardán.” 

“Tabharfaidh mé isteach plean gníomhaíochta meán agus 
closamhairc.” 

Margadh aonair don chibearshlándáil agus Cibearaonad  
comhpháirteach 

“Ar ndóigh, tá an ghné chibearshlándála bunriachtanach chun 
a chinntiú nach scriosfar ár spás faisnéise am éigin amach 
anseo. Is ábhar é seo a bhfuil an-luí agam leis, mar is eol 
daoibh, le fada an lá, agus tá sé i gceist agam a bheith 
páirteach go pearsanta i ngach uile chomhchuid den réimse 
cúraimí. Baineann sé le gníomhaíochtaí uile an mhargaidh 
inmheánaigh, ó rinn go rinn. Dá bhrí sin, is léir go bhfuil  
acmhainn struchtúrach ann.” 

“Caithfimid dul i ngleic le ceist seo na cibearshlándála, lena n-
áirítear le linn rudaí a mhonarú [...]. Mar sin, tá mé dáiríre ag 
iarraidh go n-oibreoimis le chéile ar chibearshlándáil trí 
dhearadh, mar gur rud é sin a shílim a chaithfidh a dhul níos 
faide.” 

Tionscal Eorpach atá ullamh don todhchaí agus an 
margadh aonair 
Straitéis fhadtéarmach do thodhchaí thionsclaíoch na  
hEorpa 

“Chuige sin, beidh mé ag obair ar thrí phríomhthosaíocht. Ar 
an gcéad dul síos, nuachóiriú ar an margadh aonair. Tá go leor 
fós le déanamh agus is maith is eol dúinn é sin. Caithfimid mais 
chriticiúil a bhaint amach. Ar ndóigh, caithfear na bacainní a 
laghdú [...].” 
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“Rud fíor-bhunúsach le tuiscint i dtaobh an réimse cúraimí seo 
ná go bhfuil tionchar ag an digiteáil ar gach earnáil den ghnó 
atá rannpháirteach sa gheilleagar – seirbhísí ina slaodanna 
agus an tionsclaíocht. Maidir leis an tionsclaíocht, táimid ag 
caint ar 99.8% de FBManna, ach freisin táimid ag caint ar 
thionscail chultúrtha agus ar an turasóireacht. Agus dá bhrí 
sin, is é an ról a bheidh agam ná a bheith i mo ghníomhaí i 
ngach aon bhall agus cabhrú le hiomláine ár dtionscal athrú ó 
bhonn a dhéanamh.” 

Geilleagar Ciorclach 

“In éineacht le mo chuid comhghleacaithe ag an gcoláiste, 
rannchuideoidh mé le Comhaontú Glas uaillmhianach ionas 
go mbeidh an Eoraip ar an gcéad mhór-roinn atá neodrach ó 
thaobh an charbóin de faoi 2050. Agus le Frans Timmermans, 
déanfaidh mé forbairt ar cholún tionsclaíoch an 
Chomhaontaithe Ghlais, ar straitéis nua don gheilleagar 
ciorclach, ar nuashlí ionsar an bheartas soláthair phoiblí agus 
go deimhin ar aistriú chuig feithiclí nialas-astaíochta, mar go 
gcaithfimid na ceachtanna a fhoghlaim agus teacht slán ó 
scannal an díosail.” 

“Maidir leis an gcuid eile, beidh beartas glas i gcroílár mo 
chuid gníomhaíochta. Dúirt mé go ndéanfaimid infheistíocht 
ollmhór i dteicneolaíochtaí trasdultacha [...] is ábhar é seo ar 
féidir leis an Eoraip an cath a bhuachan ann, agus ceann a 
gcaithfidh sí agus a ndéanfaidh sí an cath a bhuachan ann.” 

Straitéis FBM agus Toscaire na FBManna 

“Is é an ról a bheidh agam freisin ná FBManna agus 
cuideachtaí nuathionscanta a chosaint agus tacaíocht a 
thabhairt do chineálacha nua fostaíochta trí iomaíocht  
chothrom leis na hollchuideachtaí as mór-ranna eile a áirithiú, 
agus go háirithe a chinntiú go mbíonn a gcuid cearta sóisialta 
á dteachtadh ag cách.” 

“Caithfimid cúnamh a thabhairt do FBManna oiriúnú a 
dhéanamh, ach freisin caithfimid an saol a shimpliú dóibh, ar 
gach bealach is féidir, ionas go bhféadfaidh siad fás sa 
mhargadh aonair agus tríd an margadh aonair, mar shampl a 
trí rochtain a éascú ar chistiú tiomnaithe, trí sholáthar poiblí 
nó trí chúnamh a thabhairt dóibh i gcosaint a n-eolais.” 

“[Seo a leanas na cúig chomhchuid den Straitéis FBM:] Is é an 
chéad phointe ná bacainní rialála agus riaracháin a dhíchur. Is 
é an dara pointe ná feabhas a chur ar chur i bhfeidhm na 
Treorach maidir le hÍocaíocht Dhéanach. Is é sin fós an chúis 
atá le beagnach 30% d’fhéimheachtaí i measc FBManna. Is é 
an tríú pointe ná tacaíocht ghníomhach a thabhairt do 
mhaoiniú FBManna. Agus tá uirlisí ann chuige sin agus 
cuirfimid leo. Is é an ceathrú pointe ná an margadh aonair a 
oiriúnú do shainiúlachtaí FBManna; bhíomar ag caint ar na 
bacainní. Agus ansin, is é an cúigiú pointe ná scileanna a 
fhorbairt, go háirithe scileanna digiteacha. Tá sé sin ráite agam 
agus tá sé an-tábhachtach. 

Rud nár labhair mé cheana air ach atá an-tábhachtach freisin: 
inbhuanaitheacht. Ar ndóigh, agus sinn ag caint ar 
fhoirgnimh, is iomaí rud atá i gceist: insliú, foirgnimh atá 
neodrach ó thaobh fuinnimh de, foirgnimh atá neodrach ó 
thaobh carbóin dé-ocsaíde de. Fágann sé sin go bhfuil gá le 
lear mór scileanna. Is ábhar é seo atá pléite cheana agam leis 
an gCoimisinéir Nicolas Schmit; ar ndóigh, táimid ag obair as 
lámha a chéile ar an bpointe deiridh sin. Déarfaidh mé arís é, 
ach is pointe tábhachtach é, go mbeidh ról an-tábhachtach ag 

Toscaire na FBManna chun faisnéis faoi chúrsaí ar an láthair a 
sheoladh chuig an gCoimisiún. (Níl an Toscaire ainmnithe fós 
agam agus ní raibh agallamh agam le haon duine fós ar an 
ábhar sin; tá sé ró-luath chuige sin.)” 

Feidhmiú an mhargaidh aonair ó lá go lá 

“Beidh mé ag saothrú chun [...] nuachóiriú a dhéanamh ar an 
Margadh Inmheánach. Tá go leor le déanamh fós. Caithfimid 
mais chriticiúil a bhaint amach. Ar ndóigh, beidh orainn na 
bacainní a laghdú [...].” 

“[...] tá tionchar ag an digiteáil ar gach earnáil dá ngeilleagar 
[...]. Dá bhrí sin, is é an ról a bheidh agam ná an cúnamh a 
thabhairt don tionsclaíocht ina hiomláine agus í ag athrú ó 
bhonn.” 

“Maidir leis an margadh aonair faoi mar atá laistigh den réimse 
cúraimí seo, déarfainn gur inneall treasbhuilleach atá uainn: 
cosaint, athrú ó bhonn agus ullmhú don todhchaí.” 

“Cosaint ar dtús báire, mar go dtugann an Margadh 
Inmheánach agus na rialacha a ghabhann leis an deis na 
milliúin táirgí a dhíol agus a cheannach gach lá agus fós 
cosaint a thabhairt do thomhaltóirí. Tá cosaint an Mhargaidh 
Aonair tábhachtach freisin don lucht oibre san Eoraip a 
fhéadfaidh a gcuid seirbhísí a sholáthar go saorálach i ngach 
Ballstát den Aontas tríd an aitheantas a thugtar dá gcáilíochtaí 
gairmiúla.” 

“Caithfimid a áirithiú freisin go ndéantar na rialacha ar an 
Margadh Inmheánach a chur i bhfeidhm go cuí ionas go 
bhféadfaidh siad coinneáil orthu ag cothú an chóineasaithe  
agus an fháis do thíortha uile an Aontais. Cuirim béim ar na 
tíortha uile, agus gan dochar a dhéanamh do chosaint a 
thabhairt d’oibrithe agus dá ndálaí oibre.” 

“Áiritheoidh mé freisin go dtabharfaidh an margadh aonair  
cosaint ar iomaíocht ón taobh amuigh nuair is léir an 
iomaíocht sin a bheith éagórach.” 

“Is é atá ann ná a bheith ag dréim leis an athrú ó bhonn, agus 
gluaiseacht ar aghaidh leis an athrú sin, ar rud é a chothaíonn 
deiseanna chun cabhrú leis na daoine sin a chaithfidh cáilíocht 
a bhaint amach dóibh féin nó a chaithfidh cáilíocht nua nó 
scileanna nua a fháil le haghaidh poist nua. Beidh an tríú 
dúshlán, an dúshlán sóisialta, chomh tábhachtach céanna do 
mo réimse cúraimí leis an dá cheann eile, dúshlán an 
chomhshaoil agus dúshlán na digiteála.” 

“Ba mhaith liom a chur in iúl go breá soiléir go bhfuilim in 
aghaidh aon bhacainní nua a bheith ann. Is ceist íogair é seo. 
Chonaiceamar cheana mar a cruthaíodh bacainní agus nach 
raibh cuid de na stáit sásta na rialacha a leanúint. Dá bhrí sin, 
tabharfaidh mé tacaíocht don Pharlaimint ina dícheall 
deimhin a dhéanamh de go leantar na rialacha.” 

Ba mhaith liom a chur in iúl go breá soiléir nach bhfuilim chun 
athchromadh arís ar an Treoir maidir le Seirbhísí. [...] Tá sé i 
gceist agam, áfach, feabhas a chur ar chur chun feidhme na 
treorach sin, ós rud é gur ann di agus gur cheart í a chur i 
bhfeidhm de réir na rialacha.” 

“Seasfaidh mé go diongbháilte in aghaidh aon 
chaomhnaitheacht réigiúnach.” 

“Glacaim go fonnmhar leis an oibleagáid [bacainní ar 
sholáthar seirbhíse trasteorann a dhíchur].” 
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Machaire Chomhréidh 

“Déarfainn go gcaithfimid tacú le straitéis fáis nua don Eoraip. 
Ba cheart go mbeadh na rialacha sa mhargadh aonair  
fabhrach do na cuideachtaí go léir. Cuirim béim anseo ar na 
cuideachtaí go léir –  bídís beag, ar mheánmhéid nó mór.” 

An tionscal cosanta agus an spás 
Formhaoirseacht ar an gCiste Eorpach Cosanta  

“Ar ndóigh, is pointe ollmhór a bheidh i gceist le cúrsaí  
cosanta, a bhuíochas don Chiste Eorpach Cosanta a rachaidh 
chun tairbhe do na FBManna go léir, agus beidh mé thar a 
bheith cáiréiseach agus mé ag obair ar an gceist seo.” 

Tionscal spáis atá tréan agus nuálach 

“Ná bíodh aon amhras orainn faoi seo: tá an tionscal spáis fíor-
riachtanach go deo. Is í an Eoraip an dara mór-roinn is mó ar 
domhan ó thaobh cúrsaí spáis de, agus beidh sí amhlaidh. Tá 
sé seo bunriachtanach dár bhféinriail agus dár  
neamhspleáchas.” 

“Má táimid le fís a bheith againn ina leith seo, beidh orainn a 
bheith uaillmhianach sa tionscal cosanta agus i réimse an 
spáis. Caithfidh an Eoraip rochtain uathrialach a bheith aici ar 
an spás, ach chomh maith leis sin caithfidh sí leanúint 
d’infheistiú a dhéanamh i gcórais den chéad scoth, amhail  
Copernicus nó Galileo. Ar ndóigh, táim ag obair air sin.” 

Turasóireacht 
“Is é a chaithfidh a bheith mar sprioc againn ná [...] straitéis a 
chruthú don slabhra luacha, agus do na slabhraí luacha i 
ngach uile earnáil, [lena n-áirítear] an turasóireacht, agus go 
gcaithfidh an straitéis sin a bheith ina thionlacan d’athrú ó 
bhonn ar an éiceachóras ina iomláine i bhfianaise na 
hollturasóireachta agus ardáin nua a bheith ag teacht chun 
cinn, ionas go leanfaidh an Eoraip uirthi de bheith ar an gcéad 
cheann scríbe domhanda in earnáil na turasóireachta.” 

Coinbhleacht leasa agus eitic 
“Ciallaíonn sé sin go barainneach gur dhíol mé na scaireanna 
ar fad a bhí agam ar an margadh. Agus bhí sé sin déanta agam 
fiú amháin sular tháinig mé in bhur láthair anseo. Chomh 
maith leis sin táim tar éis scor ó gach sainordú a bhí orm; gach 
uile cheann acu. [...] Ina leith sin, ba mhaith liom é seo a rá go 
soiléir: níl bealach ar bith ó thalamh an domhain go 
bhféadfadh rud mar sin tarlú. Tá rialacha ag an gCoimisiún 
Eorpach a ghabhann roimh na nithe sin. Go sonrach, is iad sin 
Airteagail 2.6 agus 4 den Chód Iompair do Choimisinéirí. Go 
bunúsach, beidh ormsa – faoi mar a bheith ar na coimisinéirí 
eile ar fad – lánurraim a léiriú do na rialacha sin agus a bheith 
pointeáilte agus trédhearcach ina dtaobh. Dá réir sin, faoi mar  
a fhoráiltear dó sa chód iompair, déanfaidh mé – le 
comhaontú an uachtaráin – mé féin a scaoileadh go 
huathoibríoch ó aon ábhar airgeadais a bhaineann go díreach 
leis an gcuideachta atá díreach fágtha agam nó le haon 
cheann dá cuid fochuideachtaí.” 
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

YLVA JOHANSSON 
Coimisinéir ainmnithe 
Gnóthaí Baile 

Tháinig an Coimisinéir ainmnithe, Ylva Johansson, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 1 Deireadh Fómhair 2019 chun 
ceisteanna a chuir Feisirí ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile a fhreagairt. Le linn na 
héisteachta, thug sí roinnt gealltanas a leagtar béim orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais sin dá 
réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin 
Eorpaigh, a sheoladh chuici, lena n-áirítear: 
 Cur chuige ginearálta 
 Luachanna Coiteanna Eorpacha 
 Tús nua don imirce agus 
 Slándáil inmheánach 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
éisteachtaí na gCoimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir 
ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sí freagraí i scríbhinn orthu.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-ylva-johansson_en.pdf
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Cur chuige ginearálta 
“Táim tiomanta do [...] chóras déanta beartais, atá stóinseach 
agus fianaisebhunaithe, sna réimsí a thagann faoi mo réimse 
cúraimí. Is é an aidhm atá agam ná na prionsabail le haghaidh 
rialáil níos fearr a chur i bhfeidhm nuair a bheidh tograí á n-
ullmhú amach anseo i mo réimse cúraimí.” 

“[...] tá sé tábhachtach domsa go mbeadh dearcadh inscne le 
sonrú sna gníomhaíochtaí uile a dhéanaimid.” 

Luachanna Coiteanna Eorpacha 
“Tá an tAontas Eorpach fothaithe ar luachanna, agus caithfidh 
na luachanna sin a bheith mar threoirphrionsabail againn. Ní 
hé amháin go mbeidh na luachanna sin á gcosaint agam 
laistigh den Aontas Eorpach, agus go labhróidh mé amach ina 
bhfabhar, ach déanfaidh mé amhlaidh freisin sa chuid eile den 
domhan. Domsa, tá sé ríthábhachtach ár ndaonlathais a 
chosaint ar an bpobalachas agus ar an antoisceachas agus a 
bheith de shíor ag labhairt i bhfabhar chearta an duine.” 

“Tá sárleas an linbh agus dearcadh inscne ina 
réamhchoinníollacha do gach a ndéanaimid agus caithfidh sé 
a bheith láithreach nuair a bhíonn beartas á dhéanamh againn 
agus dearbhaím daoibh gurb amhlaidh a bheidh.” 

Tús nua don imirce 

Comhaontú Nua maidir le hImirce agus Tearmann 

“Is é an tosaíocht is mó atá agam [...] ná comhaontú nua maidir 
le himirce agus tearmann a fhorbairt. Beidh sé deacair, ach [...]  
ní féidir linn cliseadh ar an gceist seo [...]. Caithfimid 
comhaontú coiteann Eorpach maidir le himirce agus 
tearmann a bheith againn.” 

“Beidh orm a bheith ag brath ar thoilteanas na mBallstát  
glacadh isteach le himircigh athlonnaithe. Tá méadú tagtha ar 
an líon athlonnaíochtaí le blianta beaga anuas in AE. Is cúis 
bhróid dom é sin. Sílim gur cheart dúinn coinneáil orainn ar an 
ród seo [...]” 

 “[...] ná bíodh aon amhras orainn faoi rud amháin: ní rud 
deonach é an sásra dlúthpháirtíochta san Aontas Eorpach, 
agus níor cheart go mbeadh sé ina rud deonach.” 

Athsheoladh an athchóirithe ar na rialacha tearmainn 

“[...] tá sé d’oibleagáid ar gach Ballstát glacadh lena n-iarratas 
ar thearmann, na hiarratais sin a phróiseáil agus a shuíomh 
cibé acu an bhfillfidh daoine nó nach bhfuil sé indéanta an 
filleadh a dhéanamh mar gheall ar phrionsabal an non-
refoulement. [...] Is féidir leis an gCoimisiún cabhrú leis na 
Ballstáit, agus iad a éascú, le linn dóibh a bheith ag déileáil leis 
seo, ach [...] is cúram do gach Ballstát ann féin é seo. Ní féidir 
leis an gCoimisiún é a dhéanamh.” 

Bealaí éalaithe atá idir an próiseas tearmainn agus na  
rialacha fillte a dhúnadh 

“Cé go gcaithfimid urraim a léiriú dár luachanna agus do na 
freagrachtaí dlíthiúla atá orainn i leith na ndaoine sin a bhfuil  

cosaint idirnáisiúnta ag teastáil uathu, caithfimid a áirithiú 
freisin go bhfillfear na daoine sin nach bhfuil i dteideal 
fanacht. Anuraidh, níor filleadh go hiarbhír ach an trian díobh 
siúd ar eisíodh ordú fágála in leith.” 

 “Go deimhin, cuirfidh mé dlús leis an dícheall atá ann i leith 
cheist seo an fhillte. Sílim, [...] go gcaithfimid a bheith níos 
soiléire ar an gceist seo; caithfimid próisis níos fearr a bheith 
againn agus caithfimid na bealaí éalaithe atá sa chóras idir 
daoine atá i dteideal fanacht agus iad siúd a chaithfidh filleadh 
a dhúnadh.” 

 “Is dóigh liom gur cheart dúinn tuilleadh comhaontuithe um 
athligean isteach a fhorbairt le tríú tíortha. Is gné an-
tábhachtach é seo agus is féidir leis an gCoimisiún cabhair a 
thabhairt ina forbairt. Tá a fhios agam, i gcásanna áirithe, go 
bhfuil a gcuid comhaontuithe féin ag Ballstáit agus sílim go 
bhfuil gá le comhar idir an Coimisiún agus na Ballstáit ionas 
gur féidir linn teacht ar bhealach níos éifeachtaí chun déileáil 
le hathligean isteach; teastaíonn sé sin uainn.” 

Cuardach agus tarrtháil 

“Gné bhunriachtanach a bheidh sa chomhaontú nua maidir le 
himirce agus tearmann ná go mbeidh cur chuige níos 
inbhuanaithe, níos iontaofa agus níos buaine ann i leith 
cuardach agus tarrtháil. Tá mé meáite ar réitigh nua a chur in 
ionad na réiteach ad hoc.” 

“Tá a fhios agam go raibh an Pharlaimint ag iarradh go 
mbeadh treoirlínte ann chun déileáil le ‘soiléiriú’, agus go 
mbeadh sé soiléir sna treoirlínte sin nach bhféadfadh cúnamh 
daonnúil a thugtar de mheon macánta a bheith ina choir. Is 
saincheist é seo a bhfuilim ag tnúth le breathnú isteach níos 
mine inti agus d’fhéadfadh sé gur bealach chun cinn a bheadh 
ansin.” 

Conairí dlíthiúla chuig an Aontas Eorpach 

 “Beidh mé ag obair leis na Ballstáit chun dlús a chur le 
hathlonnaíocht agus breathnú ar bhealaí chun conairí 
daonnúla a fhorbairt le haghaidh riachtanais phráinneacha.” 

“Is trí chomhar freisin, mar shampla comhar le húdaráis na 
Náisiún Aontaithe, a bheimíd in ann cabhrú le himircigh. Sílim 
gur cheart dúinn leanúint de chomhaontuithe a bheith againn 
le tríú tíortha agus ceapaim go gcaithfidh conairí dlíthiúla 
chuig an Aontas Eorpach a fhorbairt a bheith mar chuid 
thábhachtach de chomhaontuithe den sórt sin. Sin an fáth gur 
gá dúinn freisin an cineál sin comhair le triú tíortha a bheith 
againn, go háirithe a mhéid a bhaineann le himirce.” 

“Aontaím go bhfuil sé tábhachtach d’imircigh eacnamaíocha 
go n-aimseoimis bealaí níos fearr dá gconairí dlíthiúla chuig 
an Eoraip, bíodh sin le haghaidh athlonnaíocht agus 
d’imircigh dhlíthiúla a thagann chun oibre san Eoraip.” 

“Tá cur amach agam ar an moladh atá déanta i dtaobh víosaí  
daonnúla. Is plé é sin a bhféadfaimid leanúint de.” 
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Comhar níos tréine le tíortha tionscnaimh agus tíortha 
idirthurais 

“Maidir le Comhar AE leis an Tuirc agus leis an Libia, [...] níl sé 
sin ag déanamh díobháil ar bith do chearta an duine atá ag 
imircigh. Tá díobháil á dhéanamh do chearta na n-imirceach 
agus tá cearta an duine á sárú, ach ní hé an comhar sin is cúis 
leis. Is trí chomhar freisin, mar shampla comhar le húdaráis na 
Náisiún Aontaithe, a bheimid in ann cabhrú le himircigh. Is 
dóigh liom gur cheart dúinn leanúint de chomhaontuithe a 
bheith againn le tríú tíortha [...]. Sin an fáth gur gá dúinn freisin 
an cineál sin comhair le triú tíortha a bheith againn, a mhéid a 
bhaineann le himirce.” 

Comhrac in aghaidh gáinneálaithe ar dhaoine agus 
smuigléirí 

“Is é ár ndualgas morálta é beatha daoine a shábháil ar muir. 
Tá sé seo nasctha le dlús a chur leis an gcomhrac in aghaidh 
smuigléirí agus gáinneálaithe. Caithfimid níos mó a 
dhéanamh chun an múnla gnó cruálach seo atá ag smuigléirí 
a chniogadh, chomh maith leis na líonraí coiriúla atá mar thaca 
leo.” 

“Sílim go bhfuil sé fíorthábhachtach go deo an múnla gnó atá 
ag na smuigléirí a chniogadh. Tá sé le feiceáil againn go bhfuil  
na daoine atá ag smuigleáil daoine ag smuigleáil rudaí eile 
freisin. Is coirpigh eagraithe iad a bhfuil, go deimhin, an t-uafás 
airgid á shaothrú acu as seo; mar sin caithfimid an múnla gnó 
sin a chomhrac.” 

“Sílim go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach go ngéaróimid 
ar an gcomhrac in aghaidh na gáinneála agus caithfidh mé a 
rá go bhfuilim ag smaoineamh cheana féin ar thograí 
reachtacha sa réimse seo [...].” 

Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus 
Cósta Atreisithe 

“[...] chun ár gcuid teorainneacha seachtracha a choimeád 
slán, is léir go bhfuil ról le himirt ag an gCoimisiún chun cabhrú 
le Ballstáit i gcosaint na teorann seachtrach. Sin an fáth a 
bhfuilimid ag cur dlús mór le Frontex, mar shampla. Ar ndóigh, 
tá sé sin á dhéanamh ionas gur fearr a chosnófar na 
teorainneacha seachtracha agus is é ról an Choimisiúin agus 
na ngníomhaireachtaí an méid sin a dhéanamh in éineacht 
leis na Ballstáit [...].” 

Limistéar Schengen 

“[...] beidh filleadh go mear ar staid ina mbeidh Limistéar 
Schengen ag feidhmiú go hiomlán gan aon rialuithe ann ag 
na teorainneacha inmheánacha ina chuspóir lárnach agam.” 

“Tá súil agam go réiteoidh sé sin an bealach chun Limistéar 
Schengen a mhéadú tuilleadh.” 

“[...] is é an rud deiridh ar fad atá le déanamh, i gcónaí, ná tús a 
chur le nós imeachta um shárú. Sin é ról an Choimisiúin, mar  
sin d’fhéadfadh sé tarlú am ar bith. Ach sílim [...] nach mbeadh 
sé sin ar an gcéad rud a dhéanfainn. Sílim go dtosóinn le 
hidirphlé leis na tíortha agus go bhféachfainn le bealaí chun 

cinn a aimsiú sna gnéithe eile sula dtosófaí ar nós imeachta 
um shárú.” 

Slándáil inmheánach 
“[...] ní féidir linn a rá lenár saoránaigh a d’fhulaing ó 
choireacht eagraithe nó sceimhlitheoireacht: ní rabhamar in 
ann sibh a chosaint mar gheall go raibh teicneolaíocht nua in 
úsáid acu. Tuigim nach é sin atá á rá agat, ach tá sé 
tábhachtach go rachaimis i ngleic leis seo.” 

“Is rómhinic gurb iad na daoine is leochailí inár sochaí a 
fhulaingíonn ó na coireanna sin. Creidimse go láidir go 
gcaithfidh an tsochaí iad a chosaint agus beidh mise ar an 
gcosantóir is láidre acu.” 

Sceimhlitheoireacht a chosc agus a ionchúiseamh, chomh 
maith le freagairt di 

“Beidh mé ag díriú isteach ar na bearnaí atá inár gcur chuige i 
leith shlándáil inmheánach AE a líonadh agus ar a áirithiú go 
bhfuil an tAontas in ann ag an gcúram. Is é an aidhm atá agam 
ná aontas slándála éifeachtach a fhorbairt [...]. Ciallaíonn sé sin 
a chinntiú go ndéantar na dlíthe atá ann a chur chun feidhme 
go héifeachtúil. Is é atá i gceist leis sin ná na bearnaí atá fós 
inár gcreat slándála a dhúnadh. Is mórthosaíochtaí domsa na 
réimsí seo a leanas: coireacht eagraithe, drugaí, gáinneáil ar 
dhaoine, mí-úsáid ghnéasach ar leanaí agus dúshaothrú.” 

“Is léir dúinn go bhfuil coirpigh eagraithe ag éirí níos gairmiúla 
go leanúnach agus go bhfuil a múnla gnó á fhorbairt acu, agus 
caithfimidne dul i ngleic leis sin ar an leibhéal Eorpach ionas 
go mbeimid in ann iad a chomhrac ar an tslí cheart.” 

“A mhéid a bhaineann le comhraiceoirí sceimhlitheoireachta 
a d’fhéadfadh filleadh ar a náisiún baile, is faoi gach aon 
Bhallstát atá sé cinneadh a ghlacadh ina leith. Ach is féidir leis 
an gCoimisiún cabhrú leis an gcomhar a éascú ionas go 
bhféadfar le fírinne na daoine sin a thabhairt os comhair cúirte 
agus pionós a ghearradh orthu as a gcuid gníomhartha 
sceimhlitheoireachta.” 

“Caithfimid feabhas a chur ar an gcomhar idir na fórsaí  
póilíneachta, agus freisin in éineacht le Europol, san Aontas 
Eorpach. Mar a dúirt mé i bhfreagra ar cheist eile níos túisce, is 
é an rud is práinní, dar liom, ná iontaoibh a bheith ann.” 

An comhrac in aghaidh an radacaithe 

“Tá an comhrac in aghaidh gach cineál radacaithe ar bharr mo 
liosta agam.” 

“[...] chun radacú a chomhrac. Rud é seo, dar liom, atá 
fíorthábhachtach go deo agus is cúram é a gcaithfear dul i 
ngleic leis trí bhíthin chur chuige iomlánaíoch i ngach Ballstát. 
Ach is féidir le AE cabhrú leis seo agus is féidir leis saineolas a 
thairiscint sa réimse seo; agus sílim go bhfuil sé sin thar a 
bheith tábhachtach.” 

“Beidh mise ag saothrú go dothuirsithe chun deireadh a chur 
leis an spás atá ag sceimhlitheoirí chun a gcuid ionsaithe a 
phleanáil, a mhaoiniú agus a dhéanamh.” 
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

JANEZ LENARČIČ 
Coimisinéir ainmnithe 
Bainistiú Géarchéime 

Tháinig an Coimisinéir ainmnithe, Janez Lenarčič, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 2 Deireadh Fómhair 2019 chun 
ceisteanna a chuir FPEnna ón gCoiste um Fhorbairt agus ón gCoiste um an gComhshaol a fhreagairt. Le linn na 
héisteachta, thug sé roinnt gealltanas a leagtar béim orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais sin dá 
réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin 
Eorpaigh, a sheoladh chuige, lena n-áirítear: 
 Cosaint Shibhialta Eorpach agus Cabhair Dhaonnúil 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
éisteachtaí na gCoimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir 
ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sé freagraí i scríbhinn orthu.
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PE 629.837 

Cosaint Shibhialta Eorpach 
Éifeachtúlacht agus éifeachtacht 

“Caithfidh AE uasghrádú a dhéanamh ar a chuid 
acmhainneachtaí ionas go mbeidh sé in ann cabhrú níos 
tapúla agus níos éifeachtaí le níos mó daoine atá i ngátar.” 

“Mar an Coimisinéir um Bainistiú Géarchéime, agus freisin mar 
Chomhordaitheoir Eorpach Práinnfhreagartha, is é an chéad 
sprioc a bheidh agam ná tacú le daoine atá i ngátar chomh 
sciobtha agus chomh héifeachtach is féidir, agus lán-urraim á 
léiriú do phrionsabail na daonnúlachta. Maidir leis sin, 
déanfaidh mé uasmhéadú ar éifeachtacht agus éifeachtúlacht 
ár bhfreagartha géarchéime ionas go mbeimid in ann rochtain 
a fháil ar an méid is mó daoine is féidir atá i ngátar.” 

“Tá sé ar intinn agam Lárionad Comhordúchái n 
Práinnfhreagartha AE a neartú, ionas go mbeidh sé in ann 
freagairt go mear agus go héifeachtach do raon leathan 
géarchéimeanna.” 

“Tá sé ar intinn agam obair a dhéanamh ar mhaithe le forbairt 
a dhéanamh ar acmhainneacht an Aontais Eorpaigh freagairt 
do ghéarchéimeanna a bhfuil ionchas íseal ach fós tionchar 
ard acu, amhail géarchéim raideolaíoch nó núicléach.” 

“Tá sé i gceist agam obair a dhéanamh chun a chinntiú go 
mbeidh an líon eitleán dóiteáin atá ag teastáil againn.” 

RescUE 

“Tá sé ar intinn agam cur chun feidhme neartaithe rescEU – an 
Sásra feabhsaithe Aontais um Chosaint Shibhialta – a shaothrú 
go bríomhar i ndlúthchomhar leis na Ballstáit. Teastaíonn 
acmhainneachtaí treisithe uainn chun déileáil le fálscaithe, 
géar-éigeandálacha liachta, agus tubaistí ceimiceacha, 
bitheolaíocha, raideolaíocha agus núicléacha.” 

Ullmhacht do thubaistí 

“Tá feicthe againn ó rudaí a tharla le gairid, lena n-áirítear na 
fálscaithe marfacha sa Phortaingéil, go gcaithfimid a bheith 
níos fearr i gcosc tubaistí agus go gcaithfimid a bheith níos 
ullmhaithe chun freagairt dóibh seo nuair nach n-éiríonn leis 
an gcosc.” 

“Tá rudaí ann cheana féin nach féidir linn a chosc a thuilleadh, 
ach ar a laghad is féidir linn oiriúnú do na cásanna sin. Beidh 
mise ag obair air sin. Beidh mé ag caint leis an Leas-Uachtar án 
Feidhmiúcháin Timmermans agus cuirfidh mé an cás ina 
láthair ar mhaithe le straitéis um rioscaí tubaiste a chur ar 
áireamh i ngach gníomhaíocht aeráide san Aontas.” 

Comhar leis na Ballstáit 

“Caithfimid a chur san áireamh gur inniúlacht de chuid na 
mBallstát atá sa chosaint shibhialta, agus gur ról tacaíochta 
amháin atá ag AE. Ach tá sé i gceist agam a bheith lándáiríre 
faoin ról seo agus a bheith ag obair go dian air. Tá fúm oibriú 
leis na Ballstáit lena chur ar a súile dóibh gur rud é seo atá ag 
teastáil san Aontas Eorpach ina iomláine agus sna Ballstáit, 
mar má tharlaíonn rudaí, agus mura mbeimid ullamh dóibh, 
beidh sé ródhéanach ansin.” 

Cabhair dhaonnúil 
“Á mheabhrú dúinn go bhfuil trí dheichbhliain de thaithí 
agam, cuirfidh mé m’fhuinneamh ar fad isteach i bhfóraim 
idirnáisiúnta agus Eorpacha chun cabhrú leis an bhfulaingt a 
mhaolú do dhaoine atá buailte le géarchéimeanna, chomh 
maith le fórithint a sholáthar dóibh, agus ar an tslí sin 
deimhneofar dlúthpháirtíocht na hEorpa – ar luach é sin a 
gcreidim go láidir ann.” 

Prionsabail na daonnúlachta 

“Tá an-mheas ar AE as chomh dlúth a chloíonn sé le 
bunphrionsabail na daonnúlachta, eadhon daonnacht , 
neodracht, neamhchlaontacht agus neamhspleáchas. Tá sé ar 
intinn agam na prionsabail sin a chosaint go docht, agus é sin 
a dhéanamh freisin sa todhchaí.” 

“Orthu sin, tá prionsabal na neamhchlaontachta, a bhfuil sé ar 
intinn agam é a chosaint go docht. Ciallaíonn an prionsabal  
sin go seolaimid cabhair dhaonnúil cibé áit is mó a bhfuil sí ag 
teastáil, gan beann ar shaintréithe pearsanta – creideamh 
reiligiúnda san áireamh.” 

“I ndáil le cinntí maidir le cúnamh daonnúil a leithdháileadh, 
ba cheart iad sin a dhéanamh go neamhspleách ar chuspóirí  
eile an Aontais Eorpaigh – bídís sin ina gcuspóirí polaitíochta, 
míleata, eacnamaíocha, straitéiseacha, nó aon cheann eile. Is 
rud é an neamhspleáchas seo a bheidh á chosaint freisin agam 
ag cruinnithe faoi bhraisle na gníomhaíochta seachtraí.” 

 “Is riachtanas oibríochtúil atá i gcloí leis na prionsabail  
(dhaonnúla) sin, lena n-áirítear prionsabal an 
neamhspleáchais agus prionsabal na neodrachta. Ní 
fhéadfaimid a bheith sa chás go mbeidh daoine – deirimis aon 
taobh nó aon duine atá páirteach i gcoinbhleacht armtha – ag 
ceapadh go bhfuilimid ag seasamh leis an taobh eile; mar dá 
mbeadh an dearcadh sin ann, chuirfí an rochtain ar chúnamh 
daonnúil ag an bpobal i dtrácht i mbaol. Chuirfí an pobal i 
dtrácht féin i mbaol agus, thar aon ní eile, chuirfí sábháilteacht 
na n-oibrithe daonnúla i mbaol. [...] is é sin an sine qua non do 
chabhair dhaonnúil an Aontais Eorpaigh.” 

Cabhair dhaonnúil agus gníomhaíocht sheachtrach AE 

“Níl baol ar bith ná gur cuid de ghníomhaíocht sheachtrach an 
Aontais Eorpaigh atá sa chabhair dhaonnúil. Is cuid an-
speisialta é, áfach. Is cuid í atá á rialú le sraith soiléir de 
phrionsabail atá éagsúil ó aon rud eile atá mar threoir againn 
do ghníomhaíochtaí eile sa ghníomhaíocht sheachtrach. Mar 
sin, is é atá ar intinn agam ná oibriú go dlúth le mo 
chomhghleacaithe sa bhraisle comhair sheachtraigh, agus ag 
an am céanna an spás daonnúil agus prionsabail na 
daonnúlachta a chosaint.” 

An Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta 

“Beidh mé ag díriú go láidir ar thacaíocht don dlí daonnúil  
idirnáisiúnta a chur chun cinn go domhanda. Sa teagmháil a 
bheidh agam le gníomhaithe stáit agus neamhstáit, beidh mé 
ag moladh go láidir dóibh an spás daonnúil a chaomhnú. Ní 
féidir glacadh leis go bhfuil méadú ag teacht ar an gcaoi a 
bhfuiltear ag faire ar ghníomhaithe daonnúla, agus go 
gcuirtear bac go rialta ar an rochtain a bheadh acu ar dhaoine  
i ngátar.” 
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“Tá sé ar intinn agam oibriú leis na heagraíochtaí sin a bhfuil  
rochtain phribhléidithe ar ghníomhaithe armtha acu, bídís sin 
ina n-arm stáit nó ina ngníomhaithe armtha neamhstáit, chun 
a n-aird a tharraingt ar an tábhacht atá le hurraim a léiriú don 
dlí daonnúil idirnáisiúnta.” 

“Tá sé i gceist agam [...] a áitiú go mbeadh topaicí ar nós an dlí 
daonnúil idirnáisiúnta agus saincheisteanna inscne mar chuid 
den oiliúint sin (misin san earnáil slándála).” 

Cabhair dhaonnúil agus cosaint shibhialta 

“Tá ár gcuid gníomhaíochtaí sa chabhair dhaonnúil ag luí go 
hiomlán le gníomhaíochtaí na cosanta sibhialta. Ní haon 
frithrá é sin. Tá áit ann don dá uirlis, don dá shásra, nuair a 
bhímid ag déileáil le freagairtí éigeandála, ach freisin nuair a 
bhímid ag déileáil le bearta amhail caomhnú agus ullmhacht.”  

Athléimneacht agus ullmhacht do thubaistí 

“Tá sé ar intinn agam borradh a chur faoi dhícheall AE chun a 
chinntiú nach dtarlaíonn tubaistí ar an gcéad dul síos, agus fós 
ár n-acmhainneacht chun oiriúnú do chomhshaol atá ag athrú 
a neartú. I bhfianaise na meastachán don athrú aeráide, 
coinbhleachtaí fadmharthanacha agus éagobhsaíocht  
mhéadaithe ar fud an domhain, caithfimidne – an tAontas 
Eorpach agus a Bhallstáit – oibriú ar shlí chomhtháite.” 

Comhar idirinstitiúideach 

“Is féidir liom a dhearbhú daoibh go bhfuil sé de rún daingean 
agam oibriú libh (Parlaimint na hEorpa) de mheon 
comhpháirtíochta, sibh a choinneáil ar an eolas agus éisteacht 
le bhur gcuid tuairimí agus le haon bhuarthaí a bheadh 
agaibh.” 

“Tá sé i gceist agam oibriú go dlúth leis an Ard-Ionadaí / Leas-
Uachtarán agus le Comhaltaí eile an choláiste atá freagrach as 
réimsí amhail athrú aeráide, comhshaol agus forbairt. Is é an 
aidhm atá ann ná a áirithiú go mbeidh laghdú ar rioscaí 
tubaiste ina chuid lárnach dár ndícheall chun feabhas a chur 
ar athléimneacht ár sochaithe agus ár n-éiceachóras – ag tosú 
dúinn leis an gComhaontú Glas don Eoraip.” 

An nasc idir Daonnúlacht, Forbairt agus Síocháin 

“Feictear domsa go bhfuil ról ag forbairt i Nasc na 
daonnúlachta agus na forbartha, mar a thugtar air. Beidh á 
mholadh agamsa go mbeidh mo chomhghleacaí atá 
freagrach as comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta, an Coimisinéir 
ainmnithe Urpilainen agus a cuid seirbhísí sa Choimisiún, 
rannpháirteach anseo chomh luath agus is féidir ón tús; mar  
má théitear i ngleic le riachtanais fhadtéarmacha agus na 
bunchúiseanna atá le staid chúnaimh, is féidir freisin an t-
aistriú ó chabhair dhaonnúil go dtí comhar um fhorbairt a 
éascú.” 

“Caithfimid daoine a bhogadh amach as an ‘mbarda 
éigeandála’ chomh luath in Éirinn agus is féidir agus iad a 
bhogadh isteach sa ‘bharda téarnaimh’, ionas go mbeidh siad 

in ann tairbhiú de réitigh níos fadtéarmaí agus níos 
inbhuanaithe.” 

Comhoibriú le gníomhaithe áitiúla 

“Caithfimid na sainiúlachtaí áitiúla a chur san áireamh agus an 
cúnamh is fearr is féidir a sheachadadh chuig na daoine atá i 
ngátar, ach fós aird ar leith a thabhairt ar na grúpaí is leochailí, 
amhail mná agus leanaí.” 

“Táim ag iarraidh níos mó a dhéanamh chun gníomhaithe  
áitiúla a chumhachtú i seachadadh na cabhrach ar an láthair. 
Is fear is eol dóibhsean an comhthéacs; is féidir leo oibriú níos 
éifeachtúla agus is acusan atá a fhios cad a oibríonn.” 

“Beidh mé go seasta ag cur cuimsiú agus rannpháirtíocht na 
gcomhpháirtithe áitiúla chun cinn, bíodh sin sna 
gníomhaíochtaí daonnúla agus freisin i bhforbairt  
acmhainneachtaí sa réimse seo, agus cuirfear san áireamh iad 
i sásraí comhordúcháin náisiúnta, mar shampla, ionas go 
mbeidh siad páirteach ar shlí an-ghníomhach sa timthriall 
iomlán a ghabhann le cúnamh daonnúil.” 

Bainistiú ar chistiú AE 

“Is main liom forbairt a dhéanamh ar an tacaíocht láidir atá ag 
cabhair dhaonnúil an Aontais Eorpaigh cheana féin i measc 
shaoránaigh na hEorpa, agus is mian liom a chur in iúl dóibh 
gur euro atá caite ar bhealach fónta é gach uile euro a chaitear 
sa réimse seo. Ba cheart gurbh iad saoránaigh AE agus na 
tairbhithe an spriocphobal is tábhachtaí againn. Dá bhrí sin, 
beidh an chumarsáid a dhéanfar leo ina ardtosaíocht agam.” 

“Tabharfaidh mé ráthaíocht gurb iad na daoine sin atá i ngátar  
a gheobhaidh an cistiú agus go ndéanfar an cistiú sin ar 
bhealach trédhearcach agus é bunaithe ar bhainistiú fónta 
airgeadais.” 

Comhoibriú le comhpháirtithe idirnáisiúnta 

“Táimid ag brath ar ár gcomhpháirtithe; comhpháirtithe ó 
chóras na Náisiún Aontaithe, amhail UNICEF, UNHCR, an Clár 
Domhanda Bia. 

“Ba cheart go mbeadh an ról comhordúcháin foriomlán (sa 
saol daonnúil idirnáisiúnta) ag na Náisiúin Aontaithe, agus go 
háirithe a hOifig um Chomhordú Gnóthaí Daonnúla. Is é a 
bheidh ar cheann de na chéad bhearta a dhéanfaidh mé, má 
dhearbhaítear m’ainmniúchán, ná go rachaidh mé i 
dteagmháil leis na Náisiúin Aontaithe agus lena hOifig um 
Chomhordú Gnóthaí Daonnúla. 

Comhoibriú le ENRanna 

“Is gníomhaithe tábhachtacha iad ENRanna, go háirithe i 
réimse an chúnaimh dhaonnúil. Tá an taithí is dearfaí againn 
as a bheith ag obair le ENRanna; is iad sin ár gcuid 
comhpháirtithe muiníneacha, iontaofa agus éifeachtúla.” 

“Níor cheart riamh go mbeadh smachtbhannaí coiriúla á 
bhforchur ar ghníomhaíocht dhaonnúil. [...] Níl sé ceart daoine 
a ionchúiseamh as a ndícheall i réimse na daonnúlachta.” 
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Cabhair dhaonnúil agus imirce 

“Ní ionstraim bainistithe imirce atá sa chabhair dhaonnúil. Tá 
ionstraimí eile ag an Aontas Eorpach do réimse na himirce, 
agus níl an chabhair dhaonnúil ar cheann díobh.” 

“Nuair a bhíonn measúnú á dhéanamh againn ar an bhfuil gá 
le cúnamh daonnúil, is gnách linn díriú ar na daoine atá 
easáitithe faoi éigean, go príomha dídeanaithe. Ní chiallaíonn 
sé sin go séanfaimid cúnamh daonnúil ar imircigh, deirimis 
imircigh eacnamaíocha. [...] déanaimid cúnamh daonnúil a 
sholáthar ar bhonn an riachtanais agus ní ar bhonn an stádais.”  

“Beidh seasamh le prionsabal á shaothrú agamsa a mhéid a 
bhaineann le daoine a fhilleadh. Ciallaíonn sé sin go 
dtabharfaimid tacaíocht d’fhillteacha agus go mbeidh 
fillteacha atá sábháilte, faoi dhínit agus inbhuanaithe á gcur 
chun cinn againn, agus – b’fhéidir níos tábhachtaí – gur ar 
bhonn deonach a bheidh na fillteacha sin.” 

Ról na hearnála príobháidí 

“Ba cheart dúinn breathnú ar an bhféidearthacht go 
dtabharfaí isteach an earnáil phríobháideach sa réimse seo. 
Nuair a bheidh sé sin á dhéanamh againn, caithfimid a bheith 
soiléir faoi rud amháin: níor cheart go mbainfeadh sé sin ar 
bhealach ar bith de bheith ag cloí leis na prionsabail lena 
rialaítear an cúnamh daonnúil. Is ríléir é sin.” 

“Níor cheart go mbeadh aon duine sa riocht go mbeidís in ann 
gnó, mar a déarfá, a dhéanamh den chúnamh daonnúil; agus 
níor cheart go mbeadh sé sin indéanta ach oiread. Níor cheart 
é a bheith ina rogha fiú. Is misean uasal atá sa chabhair  
dhaonnúil. Ní gníomhaíocht thráchtála é, agus níor cheart go 
dtiocfadh sé chun beith amhlaidh go brách.” 

An t-athrú aeráide 

“Caithfimid i bhfad Éireann níos mó a dhéanamh chun dul i 
ngleic leis na dúshláin atá ag éirí as an athrú aeráide. Dúshláin 
iad sin atá á mbrath cheana againn. Agus caithfimid gníomhú 
i bhfad níos sciobtha chun déileáil leo.” 

“Táimse tiomanta do bheith ag obair leis na Náisiúin 
Aontaithe, go háirithe, ar an gceist seo, mar gurb iad na 
Náisiúin Aontaithe atá ag feidhmiú mar choimeádaí do 
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Stádas Dídeanaithe. 
Beidh mé ag obair lenár gcomhpháirtithe chun an feiniméan 
seo a ndearna tú cur síos air (daoine atá easáitithe mar gheall 
ar an athrú aeráide) a shainiú, mar go bhfuil rud amháin an-
soiléir ina thaobh seo: tá cosaint de dhíth ar na daoine sin.” 

Mná agus cailíní 

“Ní féidir liom cabhair dhaonnúil a shamhlú nach rachadh i 
ngleic leis riachtanais shonracha atá ag grúpaí leochaileacha, 

go háirithe mná agus cailíní, agus nach ndéanfadh beart ar 
leith chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais sin. [...] Mar sin, 
ba cheart smaoineamh i gcónaí ar staid ar leith na mban agus 
na gcailíní i réimse na cabhrach daonnúla, agus ba cheart go 
mbeadh bearta ar áireamh ag gach céim den obair dhaonnúil  
– bearta a bhaineann le cosc, cosaint etc. [...] Ba cheart dúinn 
smaoineamh i gcónaí ar na riachtanais speisialta sin, agus 
déarfainn féin go bhfuil seirbhísí sláinte gnéis agus atáirgthe 
le cur san áireamh leis na riachtanais speisialta sin aon uair a 
mbítear ag déileáil le daoine a d’fhulaing ó fhoréigean gnéis 
agus inscne-bhunaithe.” 

Oideachas 

“Beidh an t-oideachas mar thosaíocht agam nuair a 
thabharfaidh mé faoin gcabhair dhaonnúil. Go traidisiúnta, is 
dírithe ar bhia, ar fhoscadh, ar uisce agus sláintíocht agus ar 
chúram leighis bunúsach a bhíodh an cabhair dhaonnúil. Ach 
is eol dúinn go mbeidh ar leanaí dul ar scoil ach a dtagann mí 
Mheán Fómhair, agus nach féidir leosan fanacht go mbeidh an 
staid dhaonnúil réitithe agus go mbeidh an fhorbairt déanta 
agus mar sin de.” 

“Níl aon idirdhealú ann a mhéid a bhaineann leis an oideachas; 
ní féidir idirdhealú ar bith a dhéanamh bunaithe ar inscne – 
beag ná mór. Sin ceann de na luachanna lárnacha Eorpacha 
agus beidh sé á áitiú agamsa go soláthróimid oideachas i 
staideanna éigeandála, go ndéanfar cistiú leordhóthanach a 
imlonnú lena aghaidh sin, mar nach féidir linn feall a 
dhéanamh ar ghlúnta de leanaí nach bhfuil in ann dul ar scoil 
ar an gcúis amháin go bhfuil siad i staid éigeandála. Ba cheart 
dúinn a bheith ag obair ionsar choincheap an oideachais i 
staideanna éigeandála a leathnú.” 

Cistiú don chabhair dhaonnúil 

“Beidh mé á áitiú go ndéanfar cur chun feidhme dílis ar na 
gealltanais ar fad a dhéanann AE, agus go háirithe an Margadh 
Mór.” 

“Caithfimid gluaiseacht i dtreo riachtanas na ENRanna, ach ag 
an am céanna caithfimid na bearta cearta rialaithe a éileamh, 
chomh maith le dearbhuithe i ndáil le bainistiú airgeadais ar 
na cistí sin; ar cistí ó cháiníocóirí an Aontais iad faoi dheireadh 
thiar thall.” 

Coinbhleacht armtha 

“Beidh sé mar dhualgas agamsa, má dhearbhaítear mé mar 
Choimisinéir don chabhair dhaonnúil agus don bhainistiú 
géarchéime, a chur ar a súile do chách gur cheart dúinn a 
bheith comhleanúnach inár gcuid gníomhaíochta agus gan 
airm a onnmhairiú ar shlí a chuirfeadh aon ghéarchéim 
dhaonnúil in olcas.”
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

JUTTA URPILAINEN 
Coimisinéir ainmnithe  
Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta 

Tháinig an coimisinéir ainmnithe, Jutta Urpilainen, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 1 Deireadh Fómhair 2019 chun 
ceisteanna a chuir Feisirí ón gCoiste um Fhorbairt a fhreagairt. Le linn na héisteachta, thug sí roinnt gealltanas a 
dtarraingítear suntas orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais sin dá réimse cúraimí, mar a thuairiscítear 
sa litir mhisin a rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin Eorpaigh, a sheoladh chuici, lena n-áirítear: 
 Comhpháirtíochtaí inbhuanaithe a fhorbairt. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
éisteachtaí na gCoimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir 
ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sí freagraí i scríbhinn orthu.
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Comhpháirtíochtaí inbhuanaithe a fhorbairt 

Straitéis chuimsitheach don Afraic 

“Má dhearbhaítear mar Choimisinéir mé, tá sé i gceist agam 
cur leis an gComhghuaillíocht idir an Afraic agus an tAontas 
Eorpach le haghaidh Infheistíocht agus Poist Inbhuanaithe, ar 
mhaithe le straitéis chuimsitheach Eorpach a bhaint amach 
don Afraic. San iarracht sin, beidh mé ag obair in éineacht leis 
an Ardionadaí/Leas-Uachtarán agus leis na Coimisinéirí eile. 
Rinneadh an chomhpháirtíocht lenár n-ilchríoch 
chomharsanach a dhoimhniú ar bhonn eacnamaíoch, rud a 
théann chun tairbhe do shaoránaigh na hAfraice agus na 
hEorpa araon, agus tá an earnáil phríobháideach páirteach 
ann chun poist a chruthú agus scileanna nua a sholáthar. Ba 
mhaith liom leanúint leis an obair sin, ár leasanna coiteanna a 
threisiú agus neart a chur lenár gcumas deiseanna a thapú ag 
an am céanna. Caithfimid cúl a thabhairt don tseaníomhá seo 
den Afraic mar ilchríoch atá neamhchobhsaí agus bocht. Ina 
ionad sin, ní mór dúinn fáilte chroíúil a chur roimh an Afraic 
mar mhór-roinn óg atá lán le dóchas agus rath.” 

“Sa straitéis chuimsitheach sin don Afraic, ceapaim go bhfuil  
gá le talmhaíocht a thabhairt isteach ann, chomh maith leis an 
trádáil agus le gnéithe comhshaoil. Ceapaim go dtugann an 
straitéis sin deis nua dúinn chun tacú leis an talmhaíocht san 
Afraic freisin. Mar sin ceapaim gurb uirlis nua amháin é sin ar 
féidir linn úsáid a bhaint as.” 

“Maidir le ról na hAfraice, feictear domsa gurb ionann 
todhchaí na hAfraice agus todhchaí na hEorpa. Tá an dá mhór-
roinn sin nasctha le chéile. Ní haon údar iontais é, mar sin, go 
bhfuilim ag iarraidh an tseaníomhá a athrú, [...]. Tá 1.2 billiún 
duine ina gcónaí san Afraic agus tá breis agus a leath díobh 
faoi bhun 25 bliana d’aois. Mór-roinn lán le deiseanna atá ann 
mar gheall air sin, agus, ar ndóigh, caithfimid tacú leis an 
íomhá dhearfach sin.” 

“[...] is é mo thuairim pearsanta ná gur uirlis amháin atá i sa 
stráitéis don Afraic – straitéis chuimsitheach don Afraic – chun 
na críche sin. Is uirlis amháin atá ann, ní hamháin chun 
comhpháirtíocht leis an Afraic a chruthú, ach freisin chun na 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a ghnóthú. Ba cheart gur 
straitéis chuimsitheach a bheadh ann chun go bhféadfaidh 
earnálacha beartais polaitiúla éagsúla a bheith mar chuid den 
chur chuige sin. Caithfear trádáil, talmhaíocht, comhshaol  
agus mar sin de a bheith i gceist ann. Táim ag cur tús leis an 
méid sin a ullmhú, in éineacht leis an Ardionadaí/Leas-
Uachtarán Borrell, ach is mian liom béim a chur ar an tábhacht  
a bhaineann le tiomantas an Choláiste iomláin. Ní fhéadfaidh 
sé a bheith ina phróiseas domsa amháin; ní fhéadfaidh sé a 
bheith ina phróiseas dúinne amháin – ní mór dó a bheith ina 
phróiseas don Choláiste ina iomláine.” 

 “Feictear domsa go pearsanta [...] gur luach ríthábhachtach é 
an trédhearcacht domsa agus tuigim freisin ar ndóigh, má 
táimid ag smaoineamh ar an méid atá i ndán do Chiste 
Iontaobhais na hAfraice sa todhchaí nó do chistí iontaobhais i 
gcoitinne, gur cheart go mbeadh ról tábhachtach ag an 
bParlaimint ann.” 

Comhaontú iar-Cotonou 

Beidh sé mar thosaíocht agam freisin an chaibidlíocht maidir 
le Comhaontú iar-Cotonou a thabhairt chun críche. Ní mór 
dúinn comhghuaillíocht nua-aimseartha, straitéiseach agus 
cumhachtach a chur ar bun idir an tAontas Eorpach agus na 
Stáit san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) ar 
an ardán idirnáisiúnta – comhghuaillíocht a fhreastalaíonn ar 
ár leasanna coiteanna agus ar ár bpobail uile. Agus geallaim 
daoibh inniu go mbeidh mé lántiomanta do ghné  
pharlaiminteach atá iomchuí don chomhpháirtíocht a bheidh 
ann amach anseo. Cuireann na hinstitiúidí uile le neart an 
Aontais Eorpaigh. Dá bhrí sin, ba mhaith liom béim a chur ar 
mo thiomantas oibriú leis na hinstitiúidí eile chun an cuspóir  
céanna a bhaint amach. Daingneoimid an tAontas Eorpach 
mar cheannaire domhanda sa chomhar idirnáisiúnta agus sa 
tacaíocht forbartha. Mar pharlaiminteoir, creidim go láidir i 
ndaonlathas ionadaíoch agus déanfaidh mé mo sheacht  
ndícheall an ghaolmhaireacht speisialta idir an Coimisiún 
agus Parlaimint na hEorpa a dhéanamh níos láidre agus níos 
doimhne fós.” 

“Feictear domsa freisin go gcaithfidh an ghné  
pharlaiminteach a bheith páirteach sa chomhar ACC amach 
anseo. Ní foláir dó a bheith mar chuid den chomhar sin. [...] . 
Ceapaim gurb é an rud is tábhachtaí domsa ná a dheimhniú 
go n-áireofar an ghné pharlaiminteach ar bhealach amháin nó 
ar bhealach eile. Is cinnte go bpléifimid an méid sin má 
chuirim tús le mo chuid oibre mar Choimisinéir ag tús mhí na 
Samhna. Beidh sé ar cheann de na tosaíochtaí a bheidh agam. 
Is mian liom a bheith rannpháirteach sa Tionól Parlaiminteach 
a bheidh i Ruanda i mí na Samhna.” 

Comhpháirtíocht chuimsitheach le tíortha as a dtagann 
imircigh agus le tíortha idirthurais 

“[...] tá cónaí ar thuairim is 85% d’imircigh i dtíortha atá i mbéal 
forbartha. Mar sin ceapaim gur féidir linn tacú leis na tíortha 
sin trí chomhar um fhorbairt – ní tíortha tionscnaimh amhái n 
atá i gceist, ach tíortha idirthurais chomh maith.” 

“Caithfimid urraim a thabhairt don smacht reachta agus do 
chearta an duine. Tá an méid sin rí-shoiléir domsa agus, ar 
ndóigh, táim thar a bheith tiomanta don chur chuige sin mar  
Choimisinéir ainmnithe.” 

“Ní chreidim, i ndáiríre, gur coinníollacht amháin a bheidh in 
ann an ghéarchéim imirce nó imirce go ginearálta a réiteach 
[..]. Mar sin, i bhfianaise an mhéid sin, mar a dúirt mé cheana, 
ceapaim gur cheart go mbeadh beartas imirce amháin ag an 
gCoimisiún, agus ar ndóigh, tá an coláiste iomlán ag déanamh 
ionadaíocht ar an mbeartas sin agus ar chomhar um fhorbairt, 
agus tá cabhair um fhorbairt mar chuid amháin den phacáiste  
sin, ach ní fhéadfaidh sé a bheith ar an aon uirlis amháin a 
úsáidfear. Dá bhrí sin, tá an méid sin thar a bheith soiléir 
domsa.” 

  



Gealltanais a tugadh ag éisteachtaí na gCoimisinéirí ainmnithe 
 

 
101 

Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 

“Is ar an gCoimisinéir Eorpach um Chomhpháirtíochtaí  
Idirnáisiúnta atá an cúram na SDGanna a chur chun feidhme 
ar fud an domhain. Is é an cuspóir atá agamsa ná 
bochtaineacht a dhíothú trí chomhar idirnáisiúnta agus trí 
thacaíocht forbartha. Leagtar ár bhfreagracht dhomhanda 
amach sna Conarthaí agus inár gcomhghuaillíocht i réimsí a 
bhaineann le luachanna chearta an duine agus dhínit an 
duine. Tá sé mar chuspóir agam é a dhéanamh ar bhealach 
straitéiseach agus éifeachtach, agus a áirithiú go mbeidh sé ag 
forbairt leis de réir mar a thagann réaltachtaí nua chun cinn ar 
fud an domhain.” 

“Sa bhliain 2015, nuair a bhog an comhphobal domhanda ar 
aghaidh ó Spriocanna Forbartha na Mílaoise go Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe, thréig sé an fhoirmle ‘thuaidh-theas’, 
‘deontóir-faighteoir’, ‘forbartha-forbraíochta’. Ina ionad sin, 
leag an comhphobal domhanda treoirphlean uilíoch, 
uaillmhianach agus fadréimseach amach a bhí comhaontaithe  
ag cách, ar mhaithe le cách. Mar Choimisinéir Eorpach, 
d’áiritheoinn gur comhghuaillí iontaofa agus stuama é an 
tAontas Eorpach le tíortha comhpháirtíochta atá ag iarraidh 
SDGanna a bhaint amach.” 

“Tá comhtháthú beartais tábhachtach, agus [...] caithfimid 
feabhas a chur ar chomhtháthú beartas i ngach gníomhaíocht  
a dhéanfaimid.” “[...] gan comhtháthú beartas, nílimid in ann 
na spriocanna forbartha inbhuanaithe a bhaint amach. Mar 
sin, [...] feicim Clár Oibre 2030 mar chineál compás. Is creat é 
inar cheart dúinn an obair bheartais go léir atá á dhéanamh 
againn i speictrim éagsúla a fheiceáil agus a anailísiú. Ar 
ndóigh, ní féidir linn amhlaidh a dhéanamh trí na hInstitiúidí 
Eorpacha amháin: caithfidh na Ballstát a bheith mar chuid den 
phróiseas sin. Agus [...] comhphleanáil, clársceidealú 
comhpháirteach, agus ansin pleanáil leantach 
chomhpháirteach freisin ionas gur féidir linn na torthaí agus a 
bhfuil bainte amach a fheiceáil, is uirlis thábhachtach é le 
húsáid. [...] Gan comhtháthú beartais, lena n-áirítear 
talmhaíocht, trádáil agus caidreamh seachtrach, ní féidir linn 
na spriocanna forbartha inbhuanaithe a bhaint amach. Sin é 
an rud is tábhachtaí.”[...] 

“Díreoidh mé ar na SDGanna, neamhionannas a chomhrac, 
agus bochtaineacht a dhíothú”.  “[...] Beidh mo thiomantas 
pearsanta dírithe ar chomhrac i gcoinne an neamhionannai s, 
mar measaim gur dúshlán ollmhór é sin, ní hamháin sna 
tíortha meánioncaim ach i ngach Ballstát den Aontas Eorpach 
freisin nach mór. Mar sin, beidh siad seo mar  
treoirphrionsabail agamsa, gur féidir linn comhrac in aghaidh 
an neamhionannais le cineálacha éagsúla uirlisí.” 

 “[...] má táimid ag iarraidh na Spriocanna Forbartha sin a 
bhaint amach faoin mbliain 2030, ní mór don earnáil 
phríobháideach a bheith rannpháirteach; tá sé sin 
riachtanach. Mura ndéantar é sin, ní éireoidh linn na 
spriocanna forbartha inbhuanaithe a bhaint amach. Tá 
gníomh déanta cheana féin tríd an tionscnamh 
comhghuaillíochta a rinne an tUachtarán Juncker. Measaim 
go raibh na torthaí cuibheasach maith. Ach sna blianta atá le 
teacht ní mór dúinn níos mó infheistíochtaí a chur chun na 
hAfraice agus, ar ndóigh, caithfidh earnáil phríobháideach a 
bheith mar chuid den chur chuige sin. [...] Mar sin tuigimid go 

léir, fiú má bhímid in ann an t-airgeadas poiblí do chomhar  
forbartha a mhéadú, ní bheimid slán fós. Mar sin ní mór don 
earnáil phríobháideach a bheith páirteach, ach ar ndóigh ní 
mór dúinn rialacháin agus rialacha a bheith againn freisin.” 

Comhionannais inscne agus cumhachtú na mban agus na 
gcailíní 

“[...] tugaim gealltanas daoibh inniu go bhfuilim fíorthiomanta 
i leith tosaíocht a thabhairt do chomhionannas inscne agus é 
a choinneáil lárnach i ngach ceann dár mbeartais agus dár  
gcláir.” 

“Beidh sláinte ghnéis agus atáirgthe mar fhócas lárnach dár  
gcuid oibre maidir le comhionannas inscne, is léir sin domsa. 
[...] Ceapaim gur tionscnamh tábhachtach é an tionscnamh 
Spotsolais, agus táim an-tiomanta leanúint leis an obair sin 
amach anseo. Feicim freisin, i réimse an chomhionannai s 
inscne agus na cothroime inscne, go bhfuil comhpháirtíochtaí  
láidre de dhíth orainn ar fud an domhain. Tá rochtain ar 
sheirbhísí sláinte [...] ar ndóigh ina rud gur mhaith liom a 
fheabhsú agus a neartú [...], toisc go measaim gur ceart 
bunúsach dúinn uile rochtain a fháil ar sheirbhísí sláinte, agus 
ba cheart go mbeadh sé freisin ina cheart bunúsach inár 
dtíortha comhpháirtíochta freisin.” 

“Is féidir liom gealltanas a thabhairt duit, anseo os comhair na 
Parlaiminte, go mbeimid ag déanamh Plean Gníomhaíocht a 
Inscne III. Is rud é seo a mholfaidh mé agus táim an-tiomant a 
é a ullmhú, mar sin ceapaim gur uirlis amháin í seo chun 
comhionannas inscne a sholáthar agus a chur chun cinn.” 

“Tá comhionannas inscne ina phríomhthosaíocht domsa, mar  
sin ar ndóigh déanfaidh mé iarracht tuilleadh acmhainní a lorg 
chuige sin. Aontaím leat go hiomlán gur gá dúinn 
comhionannas inscne a phríomhshruthú. Caithfimid 
cuimhneamh go bhfuil comhionannas inscne mar chuid de na 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. Táimid go léir tiomanta 
do na spriocanna sin, mar sin ón taobh sin de freisin, creidim, 
más mian linn dálaí maireachtála agus pholaitiúla nó cineál ar 
bith rannpháirtíochta do mhná a fheabhsú, go gcaithfimid an 
cur chuige iomlánaíoch seo a bheith againn agus táim réidh le 
hoibriú air sin.” 

Tacú leis an tsochaí shibhialta ar fud an domhain 

“Seans gurb iad eagraíochtaí na sochaí sibhialta ár 
gcomhghuaillithe is mó agus caithfidh siad a bheith i gcroílár 
obair an Aontais Eorpaigh ar chomhar agus forbairt 
idirnáisiúnta. Is chun leasa do chách é na heagraíochtaí sin a 
bheith páirteach a mhéid is féidir i gceapadh beartas agus i 
ndearadh agus i gcur i bhfeidhm ár gcláir. Teastaíonn 
polaitíocht uainn dár bpláinéad agus don chine daonna. Tá 
saoránaigh na hEorpa ag súil leis go ngníomhóimid. An óige – 
tá siad ag iarraidh tuilleadh. Tá sé tuillte ag ár leanaí go 
ndéanfaimid ár ndícheall. Is mian liom muinín a chothú in 
éineacht libhse: muinín go bhfeicfidh ár gcomhpháirtithe go 
bhfuil AE láidir ann atá ag tabhairt na SDGanna i gcrích agus 
ag comhrac na bochtaineachta; muinín go dtuigfidh ár 
saoránaigh réasúnaíocht agus torthaí ár gcuid oibre forbartha 
agus comhair; muinín idir daoine agus institiúidí, toisc nach 
féidir domhan ar chomhchéim a bhaint amach ach as lámha a 
chéile.” 
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“[...] caithfimid chomhoibriú le heagraíochtaí idirnáisiúnta, leis 
an tsochaí shibhialta, le rialtais náisiúnta agus mar sin de. Mar 
is trí chomhoibriú amháin a bheimid in ann torthaí a bhaint  
amach." 

“[...] tá eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus ENRanna ag 
déanamh sár-obair in go leor tíortha agus ceantar atá 
fíorchasta agus leochaileach. Mar sin, ar ndóigh, táim sást a 
comhoibriú leo agus le geallsealbhóirí eile chomh maith agus 
níos mó a fhoghlaim ó thaithí ár mBallstát, idir bheag agus 
mhór.” 

Comhaontú a éascú go pras maidir leis an Ionstraim um 
Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta 
(NDICI) i ndiaidh 2020 

“Tá sé i gceist agam oibriú libhse agus le daoine eile chun 
comhaontú a éascú maidir le forbairt na hionstraime um 
chomharsanacht, forbairt agus comhar idirnáisiúnta.” 

“Táim an-tiomanta i leith ár dtrédhearcacht a fheabhsú.”  

“[...] déanfaidh mé mo dhícheall teacht ar chomhthuiscint leis 
na hinstitiúidí go léir, ach ní mór dúinn an Creat Airgeadais 
Ilbhliantúil (CAI) a fháil réidh ar dtús, agus caibidlíocht a 
dhéanamh air, mar – ar ndóigh – beidh NDICI mar chuid den 
CAI.” 

“Is cinnte gur mhaith liom gach rud is féidir liom a dhéanamh 
chun na hacmhainní airgeadais a mhéadú maidir leis na 
tíortha is lú forbairt ar domhan. Táimid tiomanta do sprioc de 
0.15 nó 0.2%, ach ar an drochuair níl an méid sin bainte amach 
againn, agus sin rud a gcaithfimid oibriú air le chéile amach 
anseo.” 

“Geallaim go n-úsáidfimid ár gcabhair freisin chun níos mó 
ioncaim intíre agus níos mó caipitil ón earnáil phríobháideach 
a ghiaráil.” 

“Leanfaidh mé ar aghaidh ag cur na hoibre chun cinn leis na 
Ballstáit maidir le hanailísí comhpháirteacha, clársceidealú 
comhpháirteach agus cur chun feidhme comhpháirteach, 
chomh maith leis an sprioc a ghnóthú go mbeidh 0.7% den 
Olltáirge Náisiúnta ag dul isteach i gCabhair Oifigiúil 
Forbartha.”  

“Creidim féin gur cheat dúinn airí airgeadais agus Cinn Stáit a 
comhtháthú sa phlé seo ar an sprioc de 0.7% agus tá mé réidh 
le triail a bhaint as.” 

“Tá mé réidh lena chur de cheangal orm féin féachaint chuige 
go ndéanfar, trí NDICI, an 20% seo dár maoiniú d’fhorbairt  
dhaonna a úsáid. Is cúis ríthábhachtach é seo dom. Is é an t-
ábhar imní atá agam ná cáilíocht san oideachais, mar ceist faoi 
rochtain ar oideachas amháin é ach táimid ag caint freisin ar 
cháilíocht san oideachais [...]. Tá sé ríshoiléir domsa go bhfuil  
an t-oideachas ina ghné thábhachtach i laghdú na 
bochtaineachta agus dá bhrí sin beidh sé sin mar thosaíocht  
agam.” 

 “Tá a fhios agam go bhfuil an tAontas Eorpach ag baint úsáid 
as níos mó ná 20% den mhaoiniú forbraíochta don 
chomhshaol aeráide cheana féin, ach aontaím go huile is go 
hiomlán libh go bhfuil gá le níos mó a dhéanamh.” “Tá a fhios 
agam go bhfuil an Aontas Eorpach ag tacú le cúrsaí aigéin, 
agus gur thart ar EUR 720 milliún atá sa mhéid forbartha sin – 
lear mór airgid é sin, ach beidh an dáimh agam leis an gceist 
seo sa todhchaí.” 
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

KADRI SIMSON 
Coimisinéir ainmnithe 
Fuinneamh 

Tháinig an coimisinéir ainmnithe, Kadri Simson, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 3 Deireadh Fómhair 2019 chun 
ceisteanna a chuir Feisirí ón gCoiste um Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht a fhreagairt (ITRE). Le linn na 
héisteachta, thug sí roinnt gealltanas a dtarraingítear suntas orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais 
sin dá réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin 
Eorpaigh, a sheoladh chuici, lena n-áirítear: 

 Fuinneamh sábháilte, slán, inbhuanaithe; agus 
 Daoine agus réigiúin a chumhachtú. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
éisteachtaí na gCoimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir 
ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sí freagraí i scríbhinn orthu.
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Fuinneamh sábháilte, slán, inbhuanaithe 
Éifeachtúlacht fuinnimh agus reachtaíocht maidir le 
fuinneamh inathnuaite 

 “Is príomh-thosaíocht i gcónaí í an éifeachtúlacht fuinnimh. 
Ba cheart go mbeifí dáiríre faoin bprionsabal ‘tús áite don 
éifeachtúlacht fuinnimh’ ar bhonn uilechoiteann. Tá 
deiseanna feabhsúcháin ann i bhfeidhmíocht fuinnimh 
foirgnimh a fheabhsú agus rátaí ag a bhfuil foirgnimh á n-
athchóiriú a bhrostú. Tá bacainní aitheanta i gceist maidir leis 
an gceist seo, ach is féidir linn réitigh nua a phlé, go háirithe ó 
thaobh an mhaoinithe. Is féidir samplaí maithe de chur chuige 
i leith trí tithíocht áitiúil agus shóisialta a fháil i gcuid mhór  
Ballstát.” 

“Táim lánchinnte de go bhfuil méid mór sochair shuntasacha 
ag baint le fíormhargadh inmheánach agus go bhfuil sé fíor-
riachtanach úsáid fuinnimh inathnuaite a chur chun cinn.”  

“[...] caithfimid iarracht níos fearr a dhéanamh ó thaobh foinsí  
inathnuaite fuinnimh a áisiú; caithfimid infheistíocht a 
dhéanamh ar thaighde agus nuálaíocht atá dírithe ar stóráil 
foinsí inathnuaite fuinnimh.” 

Dlús a chur leis an úsáid a bhaintear as fuinneamh glan 

“Leis na mílte duine i mbun agóidíochta ar na sráideanna san 
Eoraip agus ar fud an domhain, meabhraítear dúinn go bhfuil  
gníomhú ar son na haeráide agus an fhuinnimh ina cheist 
phráinneach. Is é sin atá ina príomhchúis imní ag saoránaigh 
Eorpacha. Sin an chúis gur shainaithin an tUachtarán toghaí  
an Comhaontú Glas don Eoraip mar thosaíocht shuaitheant a 
ina Coimisiún. Beidh an beartas fuinnimh bunriachtanach 
chun an tosaíocht seo a thabhairt i gcrích. Tá a fhios agam ó 
mo thaithí phearsanta cé chomh dúshlánach atá an obair sa 
réimse seo – bhí mé i m’Aire Geilleagair agus Bonneagair, agus 
is orm a bhí an fhreagracht freisin as cúrsa fuinnimh. Tá a fhios 
agam cé chomh tábhachtach is atá an cúram seo agus an 
fhreagracht ollmhór atá ag baint leis.” 

“Glacaim go fonnmhar leis an misean a chinntiú go mbeidh an 
Eoraip ina mór-roinn atá neodrach ó thaobh na haeráide de 
faoin 2050.” 

“Is féidir liom a dheimhniú go mbeidh an Coimisiún seo 
tiomanta ó thaobh ár spriocanna aeráide de, ní hamháin ar mo 
leibhéal féin – freagracht don fhuinnimh, ach tá sé seo ina 
thiomantas ag an Uachtarán toghaí freisin. Is tosaíocht  
uileghabhálach í an cheist seo. Beidh an cheist seo ina 
príomhfhreagracht ag an Leasuachtarán Frans Timmermans, 
atá freagrach as an gComhaontú Glas.” 

“Déanfar dlí aeráide Eorpach agus plean gníomhaíochta soiléir 
a chur i bhfeidhm, ach tá sé mar fhreagracht ormsa, mar an 
Coimisinéir atá freagrach as cúrsaí aeráide, a áirithiú freisin, i 
gcomhlíonadh na spriocanna sin ar fad, go mbeimid fós sa 
riocht a fhágann go bhfuil ár slándáil fuinnimh i ndea-chaoi , 
go mbeidh praghsanna inacmhainne ar fáil d’ár gcustaiméirí 
agus go mbeidh ár dtionsclaíocht fós iomaíoch i gcomparái d 
le réigiún eile ar fud an domhain.” 

Comhar Réigiúnach 

“Má cheaptar i mo Coimisinéir mé, tá sé ar an intinn agam 
beartas fuinnimh a shlógadh faoi chuimsiú an chuspór a 

aeráid-neodrachta trí Mhargadh Aonair comhtháite, lúdraithe 
agus dea-fheidhmiúil a fhorbairt.” 

“Sa margadh leictreachais, tá córas cumhachta atá bunaithe  
den chuid is mó ar fhuinnimh inathnuaite le stóráil fuinnimh 
feabhsaithe agus lúdracht mhéadaithe ag teastáil. Tá i bhfad 
an iomarca bacainní ann fós ar thrádáil trasteorann agus tá 
scroigeanna ann a caithfear a dhíchur. Caithfear a cinntiú go 
mbainfear na spriocanna lúdrachta amach agus go mbeidh 
70% d’acmhainn lúdrachta ar fáil roimh an margadh. 
Déanfaidh mé gach dícheall comhar réigiúnach a neartú, go 
háirithe i gcás na gceithre Ghrúpa Ard-leibhéil atá ann cheana 
ach féachfaidh mé chuige go mbeidh siad ag obair níos fearr 
as lámha a chéile.” 

Gás nádúrtha leachtaithe 

“Ós ag caint ar chúrsaí gáis é, caithfear súil a choimeád ar 
éagsúlacht idir na foinsí uile.” 

“Is fíor go bhfuil paragraf i mo ráiteas misin i dtaobh gás 
nádúrtha leachtaithe (GNL) a chur chun cinn agus is dóigh 
liom gur bealach é sin chun ár slándáil fuinnimh a choimeád 
slán ionas go mbeidh ár soláthar gáis ag teacht ó fhoinsí  
éagsúla agus ag dul chuig áiteanna éagsúla san Aontas 
Eorpach.” 

Treoir maidir le Cánachas Fuinnimh 

“Luaitear cánachas fuinnimh i mo ráiteas misin comh maith, 
agus oibreoidh mé i ndlúthchomhar leis an gCoimisinéir 
ainmnithe Gentiloni faoin gceist seo. Is fíor nach 
gchabhraíonn an Treoir maidir le Cánachas Fuinnimh, atá ann 
le cúig bliana déag anois, linn comh maith agus a d’fhéadfadh 
sé chun ár spriocanna aeráide agus fuinnimh a bhaint amach. 
Creidim go mór gurb í an deacracht atá ann ná go bhfuil  
díolúine ó cháin fós ceadaithe ar bhealaí éagsúla i gcás 
breoslaí iontaise, agus fágann sé sin go bhfuil an iomaíocht  
idir breoslaí iontaise agus foinsí fuinnimh inathnuaite fós 
deacair. Ba cheart dúinn aghaidh a thabhairt ar an gceist seo.”  

Sábháilteacht núicléach agus coimircí núicléacha a 
fheabhsú 

“Beidh fuinneamh núicléach san áireamh sa mheascán 
fuinnimh agus is iad gach Ballstát a dhéanann an cinneadh 
faoina gcion fuinnimh féin. 

Tá a fhios agam go bhfuil tíortha inár measc atá ag imeacht ón 
bhfuinneamh núicléach de réir a chéile agus tá Ballstáit ann a 
bhfuil sé ar intinn acu stáisiúin nua a thógáil le teacht in ionad 
stáisiúin chumhachta gualbhreoslaithe - an Fhionlainn mar  
shampla atá tar éis stáisiún cumhachta nua Olkiluoto a 
oscailt.” 

“Is cinneadh é do gach Bhallstát aonair cén chaoi a mbainfidh 
siad úsáid as a meascán cumhachta agus cad iad na foinsí a 
theastaíonn uathu. Ar leibhéal AE, ba cheart dúinn a chinntiú 
go bhfuil na stáisiúin chumhachta sábháilte agus go bhfuil an 
bainistiú dramhaíola slán sábháilte ó thaobh an chomhshaoi l  
de – ní hamháin laistigh den Aontas Eorpach ach lasmuigh 
freisin sa chomharsanacht atá thart orainn.” 
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“Cad is ceart dúinn a dhéanamh mar sin faoi na stáisiúin 
chumhachta núicléacha atá á dtógáil i dtríú tíortha? 
D’fhéadfaimis cúnamh a chur ar fáil ionas go dtógfar na 
foirgnimh agus go ndéantar iad a chothabháil de réir na 
gcaighdeán is airde slándála. D’fhéadfaimis cúnamh 
airgeadais a thabhairt do na láithreacha i dtríú tíortha ionas go 
gcuirfear na nósanna imeachta sin i bhfeidhm, agus dár  
ndóigh d’fhéadfaimis a áitiú go mbítear lándáiríre faoina 
gcuid torthaí tástála go léir.” 

Daoine agus réigiúin a chumhachtú 
Tomhaltóirí ag croílár ár gcórais fuinnimh 

“Is féidir linn níos mó a dhéanamh don mhargadh oscailte 
agus iomaíoch: má tá a lán soláthraithe ann, ba ceart go 
mbeadh na praghsanna níos inacmhainne do thomhaltóirí 
agus d’fhiontair. Agus má bhíonn ár margaí idirnasctha – níl 
siad go fóill agus tá naisc easnamhacha agus scrogaill ann – 
cabhróidh sé sin le fuinneamh inathnuaite a sholáthar do 
mhargaí níos mó. Ba é sin an phríomhaidhm a bhí ag an 
bpacáiste maidir le fuinneamh glas: go mbeidh tomhaltóirí i 
gcroílár mhargadh an fhuinnimh agus go bhfanfadh an 
praghas inacmhainne.” 

“Ós rud é gur mé atá freagrach as fuinneamh, beidh orm a 
chinntiú, i gcomhthráth leis na spriocanna uaillmhianacha 
aeráide, go ndéanfaimid fuinneamh inacmhainne agus 
iomaíoch a áirithiú dár dtomhaltóirí agus dár ngnólachtaí . 
Lena aghaidh sin, caithimid infheistíocht a dhéanamh inár 
líonraí fuinnimh, ach ag an am céanna caithimid leas a bhaint  
as an gcreat atá ann faoi láthair.” 

“[...] beidh mé airdeallach ar phraghsanna fuinnimh agus ar na 
costais do thomhaltóirí agus gnólachtaí agus, go háirithe, an 
tionchar atá ag aistriú aeráide ar thionscail dianfhuinnimh.” 

“Tá sé tábhachtach freisin a thaispeáint gur féidir le 
tomhaltóirí tairbhe a bhaint as an aistriú sin agus caithimid 
leas a bhaint freisin as an nuálaíocht ar fad is nua atá ann. 
D’fhéadfadh sé sin a bheith ina chuid den Tionscnamh 
Eorpach um Nuálaíocht – mar shampla tíleanna gréine a 
chuireann insliú agus fuinneamh inathnuaite ar fháil.” 

“Bhuel, beidh tomhaltóirí fuinnimh ag croílár ár mbeartais 
fuinnimh. Is é an cúram atá ormsa ná fuinneamh inacmhainne  
a chur ar fháil trínár bhfoinsí a éagsúlú, trí bheartais a 
dhéanamh ina mbeidh gach eangach fuinnimh, OCD agus 
soláthraí an-trédhearcach, trí infheistíocht a dhéanamh a 
chabhróidh le nuachóiriú ár n-eangacha, trí na naisc  
easnamhacha agus idirnaisc a thógáil.” 

Ciste um Aistriú Cóir 

“Beidh an Ciste um Aistriú Cóir go deimhin an-ghar do mo 
chroí, mar gurb é seo an uirlis is féidir linn a úsáid chun é sin a 
dhaingniú le linn dúinn a bheith ag aistriú i dtreo neodracht  
charbóin; ní bheidh aon réigiúin ná tír fágtha inár ndiaidh 
againn.” 

“Tá gealltanas tugtha ag an Uachtarán toghaí go ndéanfar  
Ciste um Aistriú Cóir a bhunú chun tacaíocht a thabhairt do 
réigiúin agus oileán a bhaineann dian-úsáid as gual agus 
carbón agus a mbeidh tionchar ag an aistriú cóir orthu. […] 
Feicim an Ciste sin mar bhealach chun go mbeadh na réigiún 
in ann a fhorbairt agus airgead a thabhairt go tionscadail  
nithiúla, ina bhféadfaí geilleagair a inleadh agus poist a 
chruthú.” 

“Is féidir linn forbairt ar an tionscadal maidir le réigiúin ghuail 
atá ag athrú, atá ann cheana ann, ionas go mbeidh rath ag an 
gciste. Ó mo thaobhsa de, ciallaíonn cothroime freisin go 
gcaithfear tús a chur arís leis an gcomhrac in aghaidh 
bochtaineacht fuinnimh.” 

 “[…] Feictear domsa go mbeidh an Ciste um Aistriú Cóir ag 
déanamh forbairt ar an tionscanamh maidir le réigiúin ghuail 
atá ag athrú, agus go gcabhróidh sé freisin le hoileáin bheaga 
nach bhfuil naisc acu leis an mórthír. Ba cheart go gcuideodh 
sé sin le gach réigiún chun a bheith ullmhaithe níos fearr don 
aistriú ó bhreoslaí iontaise i dtreo foinsí in-athnuaite. Tá an 
méid cruinn den ciste sin faoi chaibidil, ach de bharr go 
mbeidh sé ina chuid den chéad CAI eile is tionscnamh é a 
bheidh ar ár mbord sna chéad seachtainí de théarma oifige an 
chéad Choimisiúin eile. Tairngrím go mbeidh, faoi dheireadh 
mhí na Samhna, freagraí nithiúla ann cheana. Ach déanfaidh 
mé mo dhícheall chun a áirithiú go mbeidh sé sách mór chun 
tacaíocht a thabhairt do na réigiún sin chun ullmhú don 
aistriú.” 

An Fhaireachlann maidir le Bochtaineacht Fuinnimh 

“Níl sé inghlactha nach bhfuil 8% den daonra Eorpach – is é sin 
50 milliúin daoine – in ann a dtithe a théamh i gceart, agus i 
bhfad Éireann níos mó Eorpach ná sin ann a mbíonn 
deacrachtaí acu a mbillí fuinnimh a íoc.  

Ba mhaith liom úsáid a bhaint as an bhFaireachlann maidir le 
Bochtaineacht Fuinnimh agus na forálacha reachtacha maidir 
le bochtaineacht fuinnimh a chur chun feidhme go pras. Tá sé 
ar intinn agam níos mó teagmhála a bheith agam leis na 
Ballstáit agus le Cúnant na Méaraí. Tá an bhunobair do sin 
leagtha síos sa tuarascáil a rinne Theresa Griffin a thíolacadh 
anuraidh.” 

“Sea, aontaím go gcuireann fuinneamh cuimsiú sóisialta ar 
fháil agus sin é an fáth gur seirbhís riachtanach í. Ag an am 
céanna nuair atáimid ag labhairt faoi bhochtaineacht  
fuinnimh, nílimid ag labhairt faoi fhuinneamh mar  
thráchtearra ann féin, táimid ag caint freisin ar chánacha, 
tobhaigh, taraifí eangacha. Caithfimid aird a bheith againn air 
sin ar fad. D’fhiafraigh sibh cad is féidir linn a dhéanamh go 
nithiúil do na daoine sin atá i dtrioblóid ag íoc a mbillí téimh: 
is féidir linn bealaí níos éifeachtúla a chur ar fháil le haghaidh 
téamh. Ní rud é sin is féidir linn a dhéanamh i ngach áit 
amárach, ach tá teicneolaíochtaí éagsúla ann a laghdóidh na 
costais téimh agus dar ndóigh arís tá ról tábhachtach freisin 
ag athchóiriú an stoic foirgneamh.” 
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 

VIRGINIJUS SINKEVIČIUS 
Coimisinéir ainmnithe 
Comhshaol, Aigéin agus Iascach 

Tháinig an coimisinéir ainmnithe, Virginijus Sinkevičius, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 3 Deireadh Fómhair 2019 
chun ceisteanna a chuir Feisirí ón gCoiste ENVI agus ón gCoiste PECH. Le linn na héisteachta, thug sé roinnt gealltanas 
a leagtar béim orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais sin dá réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir 
mhisin a rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin Eorpaigh, a sheoladh chuige, lena n-áirítear: 

 Timpeallacht Nádúrtha na hEorpa a chaomhnú agus 
 Iascaireacht rathúil inbhuanaithe agus Geilleagar Gorm faoi bhláth. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal amháin a rinneadh le linn na héisteachta a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá an tuarascáil focal ar fhocal den éisteacht phoiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
éisteachtaí na gCoimisinéirí ainmnithe. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir 
ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sé freagraí i scríbhinn orthu.
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PE 629.837 

Timpeallacht Nádúrtha na hEorpa a chaomhnú 

Straitéis Bhithéagsúlachta nua a chur ar fháil le haghaidh 
2030 

“Tá sé luaite go soiléir i mo litir misin: cuir Straitéis 
Bhithéagsúlachta an Aontais ar fháil. Tá sé tábhachtach, nuair 
atáimid ag obair in éineacht le Frans Timmermans, go 
gcinnteoimid go mbeidh sé san áireamh i reachtaíocht eile: 
talmhaíocht, fuinneamh, iompar agus mar sin de; go 
bunúsach gach rud atá ag déanamh trioblóide inniu agus atá 
á dtabhairt ar aghaidh go dtí an séú díobhadh mhór.” 

“[…] beidh spriocanna againn cinnte agus beidh siad 
uaillmhianach – mar níl aon bhealach eile ann – le haghaidh 
2030. […] Caithfear tomhas agus faireachán a dhéanamh 
orthu. Tá sé tábhachtach go mbeadh sásr a 
athbhreithniúcháin ann.” 

“[…] is féidir spriocanna do limistéir faoi chosaint a mhéadú. I 
gcás na n-aigéan agus imchuach farraige, is féidir iad a 
mhéadú, mar shampla, go 30%. Ach ceapaim go mbeidh mé 
cinnte solúbtha anseo maidir le spriocanna bithéagsúlacht a 
2030, agus beidh mé réidh iad sin a phlé freisin leis an gcoiste.” 

“[…] tá sé thar a bheith tábhachtach, ag labhairt faoi  
chúiseanna móra, mar gur athrú ar úsáid talún agus farraige é. 
[…] Caithimid dul i ngleic leis na cúiseanna agus […] beidh 
cistiúchán ag teastáil – go háirithe téarnamh na speiceas, 
limistéir Natura 2000 agus cosaint chuí: beidh cistiúchán ag 
teastáil lena aghaidh sin.” 

“Labhróidh mé amach cinnte faoin ngá atá le buiséad 
méadaithe […] agus caithfidh spriocanna straitéiseacha a 
bheith maoinithe go leordhóthanach.” 

“Caithimid seiceáil agus féachaint an bhfuil Ballstáit ag úsáid 
na hacmhainní uile a thugtar dóibh [le haghaidh cur chun 
feidhme na Treorach maidir le Gnáthóga].” 

“[...] déanfaimid measúnú ar ár lorg [maidir le dífhoraoisiú], 
agus beidh mé ag obair go dlúth leis na Coimisinéirí eile. Tá sé 
tábhachtach nach gcruthaíonn na hacmhainní – cistiú – atá á 
leithdháileadh againn chuig tíortha eile dífhoraoisiú. [...] tá sé 
tábhachtach feabhas a chur ar lipéadú agus [...] slabhraí  
soláthair nach mbíonn dífhoraoisiú mar thoradh orthu. Ach, 
chun é seo a bhaint amach, caithfimid sásraí faireacháin a 
fheabhsú, agus beidh mé cinnte ag obair air sin.” 

Uaillmhianta AE le haghaidh COP 2020 maidir leis an 
gCoinbhinsiúin ar Bhithéagsúlacht 

“[...] tá sé tábhachtach spriocanna intomhaiste a bheith againn 
ar féidir faireachán a dhéanamh orthu. [...] Má deimhnítear sa 
phost mé, ba mhaith liom taisteal chun na Síne – ní i m’aonair  
ach le toscaireacht ón Choiste ENVI – ionas gur féidir linn staid 
láidir a léiriú chun plé agus idirphlé a bheith againn i dtaobh 
spriocanna indéanta.” 

“Nuair a bhí mé ag smaoineamh ar céard a d’fhéadfadh a 
bheith i gceist leis na spriocanna sin – agus níl anseo ach 
tuairim uaim – bhí mé a cheapadh go mbeadh sprioc 30% 
iontach le haghaidh an chéatadáin de limistéar faoi chosaint  
ar domhan, agus ansin go ndéanfaí 70% a choimeád go 

hinbhuanaithe. Anuas air sin, ceapaim go bhfuil gá le 
hairteagal ar leith maidir leis an mbeartas Artach.” 

Uaillmhian de thruailliú nialasach a chomhlíonadh 

“Táim ag tnúth le REACH a thabhairt isteach mar cheann de na 
príomhcholúin den straitéis neamhthocsaineach. Ar bhonn an 
eolais atá againn ó REACH ó thaobh sonraí de, is féidir linn 
straitéis láidir le haghaidh comhshaol neamhthocsaineach a 
fhorbairt – go háirithe a mhéid a bhaineann le ceimiceáin, 
agus ansin dul níos faide, mar shampla, le suaiteoirí 
inchríneacha. Tá siad seo faoi athbhreithniú faoi láthair, ach a 
luaithe a chríochnóimid an t-athbhreithniú sin tosóimid ag 
obair orthu.” 

“[...] tá earraí cógaisíochta curtha san áireamh cheana féin sa 
reachtaíocht uisce, ach tá seiceáil na treorach uisce ar siúl faoi  
láthair agus feicimid má tá gá ann. Tar éis an tseiceáil ansin 
beimid in ann a rá má tá gá le hearraí cógaisíochta a áireamh 
sa treoir sin nó mura bhfuil. Mar a dúirt mé cheana, táim 
oscailte i dtreo pléití sa bhreis leis an gCoiste um an 
gComhshaol maidir leis an gceist seo, ach a mbeidh an 
tseiceáil críochnaithe agus an treoir curtha faoi bhur mbráid.” 

“Maidir le suaiteoirí inchríneacha go sonrach, dár ndóigh, tá sé 
tábhachtach an straitéis nua a chur i bhfeidhm ina hiomláine, 
rud a bheadh ina chéim chun tosaigh iontach. [...] Ceapaim gur 
cheart suaiteoirí inchríneacha a chaighdeánú agus a bheith 
léirithe mar an CMR sa leibhéal céanna. [...] Tá sé tábhachtach 
go mbeadh toirmeasc ar shuaiteoirí inchríneacha a bheith i 
mbréagáin, i gcosmaidí a chuirimid díreach ar ár gcraiceann 
agus in ábhair theagmhála bia.”  

“Ceapaim gur cheart dúinn cuidiú lenár dtionscal a bheith 
iomaíoch. Breathnaímis cá a bhfuil an tionscal ag dul – 
hidrigin, leictreachas. [...] tá sé le feiceáil cheana againn go 
bhfuil siad [ár monaróirí carranna] ag athrú. Caithfimid cuidiú 
leo trí thaighde. Caithfimid cuidiú leo trí iompar poiblí, a bhfuil 
air a bheith glas agus, dár ndóigh, úsáid a bhaint as breoslaí 
malartacha atá níos glaine.” 

“Maidir leis an gcaighdeán Euro7, ceapaim, agus tá sainordú 
ann dó, i gceann cúig bliana go mbeidh sé indéanta Euro7 a 
bheith againn – agus beidh mé ag gabháil don obair seo in 
éineacht leis an gCoimisinéir ainmnithe um an Margadh 
Inmheánach.” 

“Maidir le dlithe maidir leis an gcomhshaol, bhí an t-Uachtarán 
toghaí an-soiléir agus tá sé ráite sa litir misin chomh maith: 
neamhfhulaingt i dtaca le neamhchomhlíonadh. [...] Beidh mé 
ag féachaint ar na huirlisí ar fad atá sa bhosca uirlisí.” 

[...] Déanfaidh mé plean gníomhaíochta d’aer glan a chur síos 
le haghaidh formhuiniú a fháil ón gColáiste, ina leagfar amach, 
sa chéad áit, beartas neamhfhulaingthe glan i dtaca le 
neamhchomhlíonadh leis na caighdeáin cháilíochta reatha 
aer. Caithfimid dul i ngleic le creat reachtach AE, chun é a 
mhapáil agus a oiriúnú do na moltaí is déanaí ón EDS.” 

“Tá tús curtha lenár n-aistear i dtreo pláinéad glas atá 
neodrach ó thaobh díobháil aeráide de – beidh sé deacair. Mar 
Choimisinéir, déanfaidh mé gach rud is féidir liom chun muid 
a thabhairt síos an bóthar sin.” 

  



Gealltanais a tugadh ag éisteachtaí na gCoimisinéirí ainmnithe 
 

 
109 

An Plean Gníomhaíochta le haghaigh Geilleagar 
Ciorclach Nua 

“Tá sé tábhachtach an tionscal tógála a lua chomh maith, atá 
freagrach as aon trian de thruailliú, agus beidh sé mar chuid 
de na tosaíochtaí sa phlean gníomhaíochta chomh maith.” 

“[...] ní bheidh an geilleagar ciorclach rathúil go dtí go n-
éireoidh linn teacht ar thimthriall neamhthocsaineach. Go 
bunúsach, le plaistigh atá déanta de cheimiceáin 
neamhdhíobhálacha – tugaimis é sin orthu – beimid in ann iad 
a athúsáid in a lán bealaí éagsúla agus iad a chur in úsáid i 
dtionscail éagsúla. Seo é an t-aon bhealach le haghaidh 
geilleagar ciorclach rathúil a thabhairt aisteach agus i 
gcaitheamh mo théarma oifige beidh mé ag dul sa treo sin.” 

“Agus laghdú á dhéanamh ar an ualach riaracháin, cinnteoidh 
mé nach mbainfimid dár reachtaíocht chomhshaoil, atá 
tábhachtach agus a gcaithfimid cur léi.” 

Ag dul i ngleic le saincheist na micreaphlaisteach agus 
díriú ar aigéin saor ó phlaisteach 

“Féachfaidh mé, dár ndóigh, leis an straitéis plaisteach a chur 
chun feidhme go hiomlán, ach caithfidh micreaphlaistigh a 
bheith ar an gcéad chéim eile, go háirithe i dteicstílí, boinn 
agus millíní – sin é an phríomhfhoinse. Maidir le plaistigh in-
bhithmhillte, [...], caithfimid córas rialála soiléir a bhunú agus 
roinnt ábhair a shainaithint a úsáidtear chun plaistigh in-
bhithmhillte a dhéanamh – ceimiceáin den chuid is mó – agus, 
ansin ar ndóigh, tá pacáistiú plaisteach ann.” 

“[...] sna Náisiúin Aontaithe agus in G7, ach freisin i gcaidreamh 
déthaobhach lenár gcomhpháirtithe, tá sampla iontach 
againn le taispeáint, sampla iontach le leanúint agus cinnte 
déanfaidh mé é sin.” 

“[...] faoi Chomhshocrú Glas AE, forbróidh mé, le linn mo 
théarma oifige, tionscnamh le haghaidh farraigí agus aigéin 
atá glan, folláin agus, ar ndóigh, a mbeidh bainistiú 
inbhuanaithe á dhéanamh orthu. Tá sé tábhachtach chun an 
sprioc 30% de limistéir mhuirí faoi chosaint a bhaint amach 
faoi Natura 2000. Ach ní hé an 30% sin amháin atá 
tábhachtach, caithfear é a chothabháil go maith agus a chur 
chun feidhme go maith.” 

Iascaireacht rathúil inbhuanaithe agus Geilleagar 
Gorm faoi bhláth 

Díriú ar an gComhbheartas Iascaigh athchóirithe a chur 
chun feidhme go hiomlán 

“[...] caithfimid measúnú a dhéanamh ar an méid stoc is féidir, 
mar gheall nach ndéantar measúnú cuí ar stoic agus má 
bhailímid an méid sonraí is féidir ansin is féidir linn cur chuige 
inbhuanaithe le cuí a chur ar fáil do phobail iascairí, idir fhir 
agus mhná.” 

“Táim ag iarraidh oibriú libh chun a chinntiú go mbeidh ár 
gcóras rialaithe iascaigh oiriúnach dá fheidhm agus go 
mbeidh machaire chomhréidh ann. Tabharfaidh mé aghaidh 
ar easnaimh cibé áit a dtagaim orthu.” 

“Tréimhse leochaileach atá ann faoi láthair: d’fhéadfadh Brexit 
tarlú, agus é sin le linn tréimhse ina mbeadh cistiú CEMI  
críochnaithe. Ní chuirfear tús leis go dtí 2021, mar sin ní 
bheadh tuilleadh moille ar mhaoiniú CEMI inghlactha ach 
oiread.” 

“Ar ndóigh beimid réidh i gcónaí le labhairt leis an mBreatain 
Mhór agus beidh caibidlíocht ann maidir le margadh Brexit. 
D’fheadfadh Brexit le margadh a bheith ann, rud a bheadh 
níos éasca ar ndóigh agus bheadh idirthréimhse againn sa 
chás sin. I gcás nach ndéanfaí margadh, tá cúpla cás a 
d’fhéadfadh a bheith ann agus pléifear iad sin ina dhiaidh sin. 
Ach geallaim daoibh go bhfuilimid ullamh.” 

“Maidir leis an CEMI agus go bhféadfaí báid nua a thógáil, is gá 
tuilleadh plé a bheith againn ar an ábhar sin mar [...] nílim 
cinnte go mbeadh sé ag teacht lenár spriocanna a 
comhaontaíodh faoi chur chun feidhme CBI a bheith ag 
gabháil do bháid nua a thógáil.” 

“Maidir le trealamh níos roghnaí, ceapaim, gan amhras, gur 
cheart dúinn é sin a aimsiú trí thaighde agus trí eolaíocht, ach 
feabhas a chur air, agus is cinnte gur féidir airgead poiblí a 
infheistiú anseo – i dtaighde agus i gcinntí nua a chabhróidh 
go mór lenár n-iascairí a bheith ag iascaireacht ar bhealach 
níos inbhuanaithe agus níos roghnaí agus sílim go ndéanfadh 
sé na réitigh is fearr is féidir a chur ar fáil.” 

“Go deimhin, is í an fhadhb seo [maoiniú do dhiúscairt  
seansoithí] ceann de na chéad saincheisteanna a rachaidh mé 
i ngleic leo – má dhearbhaítear i mo Choimisinéir mé.” 

Meastóireacht a dhéanamh ar an gComhbheartas 
Iascaigh faoi 2022 chun na bealaí a aimsiú chun dul i 
ngleic leis na saincheisteanna nach bhfuil cumhdaithe go 
leordhóthanach sa bheartas atá ann faoi láthair 

“Faoi 2022, déanfaidh mé meastóireacht ar an 
gComhbheartas Iascaigh chun na bealaí a aimsiú chun dul i 
ngleic leis na saincheisteanna nach bhfuil cumhdaithe go 
leordhóthanach sa bheartas atá ann faoi láthair, toisc gur gá 
dúinn beartas a bheith againn atá éifeachtach dár n-iascairí, 
dár bpobail chósta agus dár gcomhshaol.” 

“Déanfaidh mé athbhreithniú air faoi 2022 mar chuid den 
sainordú atá agam. Rachaimid i ngleic leis na heasnaimh gan 
amhras [...]” 

“Trí chothromaíocht a bhaint amach idir ceisteanna sóisialta, 
eacnamaíochta agus inbhuanaitheachta, is féidir linn a áirithiú 
dóibh go bhfuil todhchaí ann san earnáil agus ansin, ar 
ndóigh, trí Chiste CEMI agus trí cistí eile, is féidir linn dálaí a 
fheabhsú agus cabhrú lenár n-iascairí.” 

“Mná atá i gceist agus caithfear iad a íoc; caithfear an meas 
céanna a thabhairt dóibh, agus déanfaidh mé iarracht é a 
dhéanamh, ar dtús, trí chomhairlí chomhairleacha a eagrú ar 
bhealach gur gá ionadaíocht chothrom a bheith ann. Inár n-
imeachtaí agus mar sin de, déanfar é sin trí dhea-shampla a 
thabhairt. Ní mór dúinn dul níos faide agus é a phlé san earnáil 
agus leis na geallsealbhóirí, idir bheaga agus mhóra.” 

“I dtosach báire, tá Stráitéis Bhithéagsúlachta 2030 
tábhachtach, agus beidh na haigéin ar áireamh sa straitéis 
sin.” 
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“An sprioc is mó atá agam, má dhearbhaítear mar Choimisinéir 
mé, ná an Comhaontú Glas a chur i bhfeidhm ar an láthair. 
Comhaontú é sin atá éifeachtach dár n-aigéin, dár  
gcomhshaol agus dár saoránaigh agus ba cheart dóibh siúd a 
bheith lárnach ó thús go deireadh.” 

“Go deimhin, tá athrú aeráide mar chúis leis. Tháinig ardú ar 
theocht an uisce sa Mhuir Bhailt agus bhí tionchar ollmhór 
aige sin ar throisc sa Mhuir Bhailt Thoir.” 

Cur leis an stráitéis ‘Ón bhFeirm go dtí an Forc” maidir le 
bia inbhuanaithe 

“Maidir leis an sainordú atá agamsa sa straitéis “Ón bhFeirm 
go dtí an Forc”, feictear domsa go gurb í an earnáil 
iascaireachta atá i gceist agus gur cheart go mbeadh muid in 
ann éisc a rianú ón eangach go dtí an canna, agus go mbeidh 
a fhios againn céard atá á chur ar an mbord anseo san Aontas 
Eorpach.” 

“[...] ba mhaith liom infheistiú sa phoitéinseal atá i mbia mara 
inbhuanaithe chun go bhféadfar an stráitéis ‘Ón bhFeirm go 
dtí an Forc’ a thabhairt i gcrích a mhéid a bhaineann le bia 
inbhuanaithe.” 

“Maidir le hinrianaitheacht, ceapaim go dtaitníonn bia ar 
ardchaighdeán linn go léir agus tá sé tábhachtach go gcloífear 
lenár gcaighdeáin AE. Ar ndóigh, tá lipéadú ar cheann de na 
tosaíochtaí, ionas go bhfuil eolas ag an tomhaltóir faoin táirge 
atá á cheannach agus go bhfuil brí ag baint leis an lipéad glas.”  

“Mar a dúramar, tá tionscnamh fíorthábhachtach. Ach ar dtús 
is gá dúinn a chinntiú go bhfuil an méid atá ar an lipéad fíor. Is 
céim thábhachtach é seo agus ceapaim gur féidir tabhairt faoi  
trí próisis digiteála a bhunú dár margadh.” 

A bheith ar thús cadhnaíochta maidir le rialachas 
idirnáisiúnta na n-aigéan 

“Maidir lenár ndícheall san iascach inbhuanaithe agus maidir 
le haigéin fholláine agus tháirgiúla, níor cheart go stopfadh sé 
sin ag na teorainneacha. Is ceannaire domhanda é an tAontas 
Eorpach a mhéid a bhaineann le rialachas na n-aigéan. 
Bhainfinn leas as an gceannaireacht sin chun ár bprionsabai l  
inbhuanaitheachta a chur i bhfeidhm ar fud an domhain agus 
a chinntiú gur féidir linn ár spriocanna forbartha inbhuanaithe  
maidir le beathra faoin uisce a bhaint amach.” 

“Tá a fhios againn gur gá dul i ngleic leis na príomh-
shaincheisteanna: ró-iascaireacht [...]. Ní mór an creat dlíthiúil 

idirnáisiúnta a fheabhsú ionas go mbeidh tíortha eile mar aon 
le Ballstáit AE faoina smacht agus faoi réir a rialacha.” 

“Maidir leis an mórmhuir agus áiteanna fíorghlana amhail an 
tAntartach: tá gá le rialacha nua do chaomhnú agus d’úsái d 
inbhuanaithe na bithéagsúlachta ar an mórmhuir.” 

“Éileoidh mé go mbunófar níos mó limistéar muirí faoi  
chosaint agus go mbainisteofar ár n-uiscí ar bhealach níos 
éifeachtaí.” 

Cur chuige neamhfhulaingthe maidir le hiascaireacht 
neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus 
neamhrialáilte 

“Agus leanfaidh mé dár gcomhrac i gcoinne na hiascaireachta 
neamhdhleathaí, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte.” 

“Tá sé tábhachtach go rachfaí i ngleic le hiascaireacht  
neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte. 
Mar sin, ceapaim gurb é seo an bealach is fearr chun ár n-
acmhainní a úsáid ná cabhrú lenár gcomhpháirtithe, chomh 
maith le troid ar son a gcúiseanna; cabhrú leo tríd an 
gcomhairle is fearr a thabhairt agus trínár ndea-chleachtais a 
thaispeáint agus iad a thabhairt linn – is é sin an t-aon 
bhealach lena dhéanamh. Ar ndóigh, tá deis ar leith ag an 
Aontas Eorpach le bheith ar thús cadhnaíochta.” 

“Ar dtús, beidh sé tábhachtach, ar ndóigh, a bheith ag oibriú 
go dlúth leis an gCoimisinéir ainmnithe um Thrádáil, Phil 
Hogan, agus tá sé tábhachtach aird a tharraingt ar na 
ceisteanna seo ag an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT).” 

“Agus ar ndóigh tá sé tábhachtach ár margadh a chosaint, mar  
a dúramar, ó shlabhraí soláthair neamh-inbhuanaithe.” 

Teacht ar chomhaontú idirnáisiúnta go gcuirfear cosc ar 
fhóirdheontais iascaireachta a chuireann leis an ró-
iascaireacht, le hiascaireacht neamhdhleathach agus leis 
an ró-acmhainneacht 

“Oibreoidh mé leis an gCoimisinéir ainmnithe um Thrádáil , 
Phil Hogan, chun teacht ar chomhaontú domhanda lena 
gcuirfear cosc ar fhóirdheontais dhíobhálacha iascaireachta.” 

Cur chuige nua do gheilleagar gorm inbhuanaithe 

“Beidh mé i gceannas ar chur chuige nua a fhorbairt do 
gheilleagar gorm inbhuanaithe. Ba cheart go gcuirfí gach rud 
ó eolas muirí go taighde ar phleanáil spásúil mhuirí san 
áireamh. Fuinneamh inathnuaite muirí, infheistíocht ghorm 
agus comhar muirí réigiúnach.” 
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Aguisín 

Athruithe sa Choimisiún Eorpach - 2020 
 
 

Tar éis don Choimisinéir Trádála Phil Hogan éirí as oifig, moladh Mairead McGuinness mar an Coimisinéir 
nua i gceannas ar Sheirbhísí Airgeadais, ar Chobhsaíocht Airgeadais agus ar Aontas na Margaí Caipitil, agus 
cuireadh an cúram trádála ar Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Choimisiúin Valdis Dombrovskis.  

Thionóil na Feisirí éisteachtaí an 2 Deireadh Fómhair chun na hiarrthóirí a mheas. Tá liosta de na gealltanais 
a rinneadh ag na héisteachtaí sin ar na leathanaigh seo a leanas.  

Chun liosta uileghabhálach de na gealltanais uile a rinne na hiarrthóirí agus na seasaimh uile a 
ghlac siad a fháil, tá tuarascáil iomlán focal ar fhocal gach éisteachta poiblí ar fáil ar shuíomh gréasáin 
tiomnaithe na éisteachtaí 2020 de chuid Pharlaimint na hEorpa, mar aon leis na ceisteanna agus 
freagraí i scríbhinn. 

https://www.europarl.europa.eu/news/ga/headlines/priorities/commission-changes-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/headlines/priorities/commission-changes-2020/introduction
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Gealltanais a tugadh ag éisteacht 
 

MAIREAD MCGUINNESS  
Commissioner-designate 
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Aontas na Margaí Caipitil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tháinig an coimisinéir ainmnithe, Mairead McGuinness, os comhair Pharlaimint na hEorpa an 2 Deireadh Fómhair 2020 
chun ceisteanna a chuir Feisirí ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta a fhreagairt. Le linn na 
héisteachta, thug sí roinnt gealltanas a dtarraingítear suntas orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna gealltanais 
sin dá réimse cúraimí, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin 
Eorpaigh, a sheoladh chuici, lena n-áirítear:  

 An tAontas Baincéireachta 
 Rochtain Aontas na Margaí Caipitil agus FBManna ar mhaoiniú; 
 Maoiniú inbhuanaithe 
 Straitéis teicneolaíochta airgeadais agus criptea-airgeadraí;  
 Cur chuige cuimsitheach maidir le sciúradh airgid a chomhrac; agus 
 Breis athléimneachta i leith smachtbhannaí seach-chríochacha. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal a rinneadh le linn na héisteachta amháin a thagraíonn na 
sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá tuarascáil focal ar fhocal na héisteachta poiblí ar fáil ar leathanaigh 
Pharlaimint na hEorpa faoi na hAthruithe sa Choimisiún Eorpach 2020. Rinneadh roinnt ceisteanna i scríbhinn a 
sheoladh chuig an gCoimisinéir ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sí freagraí i scríbhinn orthu. 
 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/president_von_der_leyens_mission_letter_to_mairead_mcguiness.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-hearing-of-mairead-mcguinness-commissioner-designated-for-financial-stability-financial-services_20201002-0900-SPECIAL-HEARING_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/en-mcg
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/headlines/priorities/commission-changes-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/en-mcguinness-written-questions-and-answers.pdf
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An tAontas Baincéireachta a Chomhlánú  
“Ceann de na príomhthosaíochtaí a bheidh agam ná fuinneamh 
úr a instealladh chun aontas baincéireachta a chur i gcrích. [...]  
Ní bheidh cúthail orm comhthoil a chothú maidir le haontas 
baincéireachta [...].” 

“[...] dá mbeadh muinín agaibh ionamsa [...] is féidir liomsa – in 
éineacht libhse, [...] beart a dhéanamh maidir leis an aontas 
baincéireachta agus, go deimhin, dul chun cinn a dhéanamh 
maidir le haontas na margaí caipitil chomh maith 

“[...] is é an tosaíocht atá agam go n-oibreoidh an t-aontas 
baincéireachta agus aontas na margaí caipitil le chéile [...] [...]  
agus déanfaidh mé mo dhícheall na réimsí sin a chur chun cinn 
ar bhealach struchtúrtha, ag obair leis an gcoiste seo.” 

An Scéim Eorpach Árachais Taiscí (SEÁT) 

“Tá comhaontú maidir le [...] scéim Eorpach árachais taiscí (SEÁT) 
ríthábhachtach. Oibreoidh mé leis an gCoiste seo agus leis na 
Ballstáit chun teacht ar bhealach chun cinn.” 

“[...] ní mór dúinn díriú ar réimsí ina bhfuil tacaíocht leathan 
againn. I ndáil leis sin, [...] mar thosaíocht le linn mo théarma 
oifige, [...] díreoidh obair an Choimisiúin ar athbhreithniú a 
thabhairt chun cinn ar an gcreat bainistithe géarchéime agus 
árachais taiscí [...].” 

Athchóiriú ar an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (SCE) 

“[...] sa ghearrthéarma, díreoidh mé ar phacáiste athchóirithe 
SCE a thabhairt chun críche [...]. Tá dul chun cinn maith déanta 
aige agus tá sé réidh le críochnú agus áirítear leis sin an cúlstop 
coiteann don Chiste Réitigh Aonair (CRA). 

“Tá comhaontú maidir leis an gcúlstop coiteann don Chiste  
Réitigh Aonair [...] ríthábhachtach. Oibreoidh mé leis an gCoiste  
seo agus leis na Ballstáit chun teacht ar bhealach chun cinn.” 

Iasachtaí neamhthuillmheacha 

“[...] tabharfaidh mé aird ar leith ar iasachtaí  
neamhthuillmheacha.” 

“[...] ní mór dúinn teacht ar shásra [...] chun ualach a chur ar 
bhainc a bhfuil iasachtaí neamhthuillmheacha acu, le cosaint  
leordhóthanach do thomhaltóirí nuair a dhéanaimid sin [...].” 

“[...] má bhímid caoch ar fhadhbanna iasachtaí  
neamhthuillmheacha, bíonn fadhbanna againn ansin i mbainc 
[...] ach ba cheart [...] daoine agus a dtithe a chosaint. [...] beidh 
curadh agaibh ionamsa maidir leis an gceist sin.” 

“[...] ní féidir linn ligean do chuachadh tithe daoine a bheith á 
dhíol ar bhealach an-mhíchuí. Nár cheart an nasc idir an t-
iasachtaí agus an t-iasachtóir a bhriseadh nuair a dhíoltar 
iasachtaí agus má dhíoltar iad.” 

“[...] Bheinn go hiomlán i gcoinne [...] cuachadh morgáistí ar 
bhuail deacrachtaí iad, [...] mar gheall [ar] an bpaindéim [...].” 

“[...] táimid ag obair ar phlean gníomhaíochta maidir le 
hiasachtaí neamhthuillmheacha, a bheidh ag teacht níos déanaí  
sa bhliain. Táthar ag obair chun freagairt chomhpháirteach a 
thabhairt ar a bhfuil ag tarlú sna Ballstáit éagsúla ar fad.” 

“Is é an rud a oibríonn, má dhéantar é i gceart agus a chabhróidh 
le hoibrithe agus le teaghlaigh [...] go n-oibríonn na margaí  
tánaisteacha [NPLanna’] agus go ndéantar iad a rialáil, ionas go 

mbeidh a fhios againn cad atá ar siúl. Mar sin is é mo ghealltanas 
[...] go mbeinn an-aireach ar an gcaoi a bhfeidhmíonn na margaí  
tánaisteacha sin.” 

Neamhchosaint cheannasach na mbanc 

“Ní mór dúinn bogadh ar aghaidh leis na sruthanna eile go léir, 
agus [...] déileáil le neamhchosaintí ceannasacha, i measc nithe 
eile.” 

“[...] ní mór dúinn breathnú ar an tionchar atá aige sin ar na 
margaí airgeadais, agus ní mór dúinn oibriú leis na maoirseoirí 
[...] féachaint an bhfuil aon fhiúntas ó thaobh athrú ón gcóras 
atá ann cheana [...] 

Aontas na Margaí Caipitil (CMU). 
“Tacaím go hiomlán leis an bplean gníomhaíochta maidir le 
haontas na margaí caipitil a seoladh le déanaí, ina leagtar amach 
bealach chun cinn an-soiléir. Tá súil agam gur féidir linn dul  
chun cinn tapa a dhéanamh ar chiste TTP na bhFiontar Beag 
agus Meánmhéide, ach beidh orainn freisin dul i ngleic le roinnt 
saincheisteanna deacra.” 

Dul i ngleic leis na bacainní a bhaineann le sreabhadh 
caipitil 

“[...] caithfimid breathnú go géar ar na bacainní a bhaineann le 
iasacht a bheith á fáil thar theorainneacha. [...] Is féidir liom 
gealltanas a thabhairt duit féachaint go cúramach ar an 
tsaincheist sin [...].  

“[...] ceann de na [...] cúiseanna nach bhfuil margadh caipitil 
láidir againn [...] is ea [...] eagla nach bhfaighidh [daoine] an 
fhaisnéis cheart agus go ndéanfaidh siad drochinfheistíochtaí . 
[...] caithfimid féachaint ar thionchar aslach  [...]. Mura bhfuil  
muinín againn as na saoránaigh, nuair a dhéanann siad 
infheistíocht le faisnéis iomlán, ní féidir linn dul chun cinn a 
dhéanamh ar chor ar bith. Sílim go bhfuil sé mar ardtosaíocht ag 
an gCoimisiún, agus is cinnte go mbeadh sé ina ardtosaíocht  
dom.” 

“Chun deireadh a chur le bacainní, beidh orainn féachaint ar 
imeachtaí dócmhainneachta, nósanna imeachta iarchoimeádta 
cánach agus maoirseacht.” 

Imeachtaí dócmhainneachta 

Sílim gur féidir linn dul chun cinn an-tábhachtach a dhéanamh i 
dtreo cóineasú níos mó agus próisis dócmhainneachta a 
dhéanamh níos éifeachtaí. [...] Ach caithfimid a bheith cúramach 
agus a mheas an bhfuil dlí nua ag teastáil uainn, nó go deimhin 
roinnt tionscnamh neamhreachtaíochta sa réimse sin, [...] Nílim 
cinnte faoin mbealach is fearr - caithfimid breathnú ar na sonraí. 
Ach is mian linn próisis dlí atá ina mbac ar an dul chun cinn a 
sheachaint.” 

Nósanna imeachta coinneála cánach atá i bhfeidhm faoi 
láthair  

Measaim go bhfuil sé tábhachtach aghaidh a thabhairt ar na 
míbhuntáistí a bhaineann le hinfheisteoirí trasteorann agus 
teacht ar na tograí i bplean gníomhaíochta Aontas na Margaí  
Caipitil chun aghaidh a thabhairt ar na nósanna imeachta 
aisíocaíochta cánach troma sin, ar bealach an-mhaith chun cinn 
é. Ní bheidh sé an-éasca a dhéanamh, ach sílim go bhfuil sé fíor-
riachtanach.” 
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Rochtain FBManna ar mhaoiniú 

“[...] ba cheart dúinn gach rud, gach iarracht a 
dhéanamh chun tacaíocht a thabhairt do FBManna, 
cibé acu an airgeadas é sin, ach comhairle, treoir 
agus bearta eile a úsáid freisin a chabhródh leo 
rochtain a fháil ar chaipiteal agus ar mhargaí.” 

“Ceann de na tionscnaimh [...] is ea ciste TTP na FBManna a 
fhorbairt, agus sílim go gcaithfimid é sin a dhéanamh.” 

“[...] is é is mian linn a dhéanamh bogadh ó spleáchas níos mó ar 
mhaoiniú baincéireachta go staid níos cothroime, mar sin [...]  
déanfaidh mé cibé rud is féidir liom chun a áirithiú go mbainfear  
amach é.” 

Maoiniú inbhuanaithe  
“Tabharfaidh mé tús áite do phlean gníomhaíochta nua maidir 
le maoiniú inbhuanaithe, cuirfidh mé dlús leis an obair ar 
chaighdeán an Aontais maidir le bannaí glasa, eicilipéid, 
infheistíochtaí glasa, inbhuanaithe, agus nochtadh feabhsaithe  
sonraí aeráide agus comhshaoil ag cuideachtaí, ag cabhrú le 
hinfheisteoirí agus le tionscal tionscadail inbhuanaithe a 
shainaithint.” 

” [...] Tá a lán oibre le déanamh againn ar chaighdeán na 
mbannaí glasa agus ar an mbithéagsúlacht, [...] is féidir leat 
brath orm [...] le bheith ag obair go dian sa treo sin.” 

“I ndáil an gCaighdeán maidir le Bannaí Glasa, [...] tá trí 
thosaíocht de dhíth orainn a leanúint go láidir agus nasc a 
dhéanamh le tacsanomaíocht, [...] ba mhaith linn a bheith inár 
gceannródaithe margaidh ina leith sin, [...] agus ba mhaith linn 
a áirithiú freisin, má mhaíonn tú gur Banna Glas atá ann, go 
bhfuil fíorú ann ina leith.”  

ní féidir linn a thuilleadh cás a bheith againn ina ndéanann 
cuideachta nó tír éileamh [...], ach ina dhiaidh sin nach bhfuil aon 
fhíorú ann [...]. Ní mór dúinn [...] a bheith ag obair go tapa ach go 
cúramach [...]. Tá mé go tiomanta go hiomlán é sin a 
dhéanamh.” 

“Ní hé an comhshaol ná an éiceolaíocht amháin í an 
inbhuanaitheacht  [...], [...] ní mór dúinn an tsochaí  
chuimsitheach a fheiceáil, a bhaineann le hinbhuanaitheacht  
shóisialta. [...] Tacaím leis an gcoincheap atá taobh thiar den 
Eoraip atá níos cuimsithí go sóisialta agus a éilíonn córas 
airgeadais atá níos cuimsithí go sóisialta.” 

Straitéis teicneolaíochta airgeadais agus criptea-
airgeadraí;  
“Ní mór dúinn dul i ngleic leis an ilroinnt sa mhargadh aonair le 
haghaidh seirbhísí airgeadais digiteacha agus féachaint le spás 
Eorpach sonraí airgeadais a chruthú chun an nuálaíocht a chur 
chun cinn.” 

“[Maidir le criptea-airgeadraí], ní mór dúinn oibriú i gcomhar le 
chéile – an Coimisiún, an Pharlaimint agus an Chomhairle – 
chun an rud ceart a dhéanamh do thodhchaí a [...] chruthóidh 
[...] deiseanna ach [...] rioscaí chomh maith.”  

“Is féidir le  criptea-airgeadraí [...] calaois airgeadais a cheilt. [...]  
caithfidh na heintitis seo a bheith faoi réir maoirseacht a 
airgeadais.” 

“Breathnóimid go cúramach ar an méid a thagann as [...] na 
himscrúduithe a bhaineann le Wirecard agus gníomhóimid dá 
réir.” 

Cur chuige cuimsitheach maidir le sciúradh airgid a 
chomhrac;  
“Tá sciúradh airgid mar chuid de shlabhra coiriúil 
gníomhaíochta a dhéanann scrios ar ár sochaí [...] leanfaidh mé 
[...] de bheith ag obair i dtreo pacáiste reachtaíochta an bhliain 
seo chugainn, agus rún seo na Parlaiminte i mí Iúil á chur i 
gcuntas. Tá leabhar rialacha aonair de chuid an Aontais de dhíth 
orainn, leabhar nach ndéanann maoirseoirí náisiúnta amhái n 
maoirseacht air ach maoirseoir an-láidir neamhspleách i 
gcoinne sciúradh airgid de chuid an Aontais. Agus tá comhar  
feabhsaithe de dhíth orainn idir na haonaid um fhaisnéis 
airgeadais.” 

“Is struchtúr láidir le maoirseacht fhoriomlán ar an leibhéal 
Eorpach é an rud a ndéanfaidh mé gealltanas daoibh ina leith. 
Beidh an leibhéal náisiúnta againn, ach beidh an leibhéal 
Eorpach againn freisin. 

“Is é mo thuairim go nglacfadh ról an rialtóra lárnaigh, an 
mhaoirseora, smacht ar réimsí baincéireachta an-chontúirteach 
a éilíonn maoirseacht lárnach [...] tá rialú lárnach ríthábhachtach 
le haonaid airgeadais nasctha ar fud ár mBallstát.” 

“I dtaca leis na hionstraimí atá le húsáid. Táim an-oscailte faoi  
sin. Uaireanta, más mian linn go mbeadh soiléireacht iomlán 
againn téimid i muinín rialacháin le rialachán, ach níor 
thángamar ar chinneadh deiridh [...].” 

“Ós rud é go bhfuil [...] sciúradh airgid fós ann [...], ní mór dúinn 
smachtbhannaí a chur i bhfeidhm. Féachfaidh mé air seo níos 
mionsonraithe. [...] ach is gá go n-oirfeadh an pionós don choir. 
“ 

“Mar sin, cad a dhéanaimid faoi chur chun feidhme lag 
[reachtaíocht i gcoinne sciúradh airgid]? [...] Sílim go bhfuil sé 
thar a bheith tábhachtach go n-oibreoidh an Coimisiún i bhfad 
níos déine air sin. [...] Mar sin, féachfaidh mé ar cén áit a bhfuil  
imeachtaí um shárú ann, féachfaidh mé ar an áit a gceapaim gur 
cheart iad a bheith ann agus is féidir liom an gealltanas sin a 
thabhairt duit toisc gur ábhar imní dom é dáiríre [...] . “  

Breis athléimneachta i leith smachtbhannaí seach-
chríochacha.  
“[...] Féachaim ar bhealaí chun sinn féin a chosaint ó éifeachtaí 
seach-chríochacha gan údar ar ár leasanna smachtbhannaí a 
ghlacfaidh daoine eile agus oibreoidh mé ar ár gcumas 
smachtbhannaí a fhorchur. 

Rioscaí maidir le cobhsaíocht airgeadais 

Téarnamh ó phaindéim COVID-19 
“[...] teastaíonn aontas láidir baincéireachta agus aontas láidir 
margaí caipitil uainn. [...] agus sílim go dtugann COVID-19  
spreagadh dúinn céimeanna cróga a ghlacadh anois [...]. Maidir 
le cobhsaíocht airgeadais, measaim go bhfuil sé tábhachtach go 
mbogfaimid ar aghaidh.” 
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“Tá moill bliana ann [ar] Basel III [cur chun feidhme] – rud atá 
ceart, mar gheall ar thíortha atá ag déileáil le COVID-19 [...]. Is 
féidir liom dearbhuithe a thabhairt duit go mbeidh measúnú 
tionchair ann freisin, agus cuirfidh sé tionchar COVID-19 i 
gcuntas maidir le staid airgeadais na mbanc. [...] Sílim go n-
urramaíonn cur i bhfeidhm Basel III ar an mbealach a luaigh mé 
ár ngealltanais don phróiseas. Tabharfaimid aird ar leith freisin 
ar an bhfíoras go bhfuil struchtúr an-difriúil ag córas 
baincéireachta na hEorpa. Mar sin, déanfar é ar bhealach an-
oiriúnach.”  

“[...] a mhéid a bhaineann leis an scáthbhaincéireacht, ní mór  
dúinn a bheith an-aireach ar na rioscaí sin, mar [...] d’fhéadfadh 
aistriú ó bhainc go dtí an earnáil neamhbhaincéireachta agus [...]  
athbhreithniú a dhéanamh ar ár gcuid rialachán, ár sásraí  
rialaithe chun a áirithiú go bhfuil siad oiriúnach don fheidhm 
[...].” 

Brexit 

“[...] Ba mhaith liom a áirithiú go bhfuil córas láidir airgeadais 
Eorpach againn, agus go mbeidh na seirbhísí is bonn lenár 
gcobhsaíocht airgeadais faoinár rialacha agus faoinár  
maoirseacht.” 

“[...] is cinnte nach nglacfaimid rioscaí le cobhsaíocht airgeadais. 
Sílim go bhfuil sé cóir a rá freisin go dteastaíonn caidreamh 
comhoibritheach uainn leis an Ríocht Aontaithe, [...] ach ag 
deireadh an lae is é atá le déanamh agam, agus leis an 
gCoimisiún le chéile, a áirithiú go dtabharfaimid aire do 
leasanna an Aontais Eorpaigh 

“Is é mo thuairim gur gá dúinn cur chuige réamhchúraim a 
ghlacadh, measaim gur gá dúinn ár mbonneagar féin a fhorbairt  
mar, [...] níl a fhios againn cad atá i gceist ag an Ríocht Aontaithe, 
go háirithe maidir le seirbhísí airgeadais, ach tá a fhios againn 
go bhfuil sé i gceist acu imeacht uainn.” 

“[...] mura bhfaighimid agus go dtí go bhfaighimid freagraí 
soiléire ón Ríocht Aontaithe maidir lena n-intinn, cibé acu atá sé 
ar intinn acu dírialú a dhéanamh nó [...] a scaradh beagán nó go 
suntasach, ní mór dúinn a bheith oscailte maidir leis an gcaoi a 
bhfreagróimid.” 

Saincheisteanna ábhartha eile  
Cothromaíocht inscne  

“Measaim freisin gur gá dúinn oibriú go héifeachtach le coláistí 
agus le hinstitiúidí airgeadais agus le líonraí airgeadais chun a 

áirithiú go gcuirfear in iúl do mhná agus d’fhir – ach maidir leis 
an gcothromaíocht san earnáil airgeadais, gur gá dúinn 
breathnú ar níos mó ban – go bhfuil an tsraith scileanna acu.” 

Tiomantas Eorpach agus neamhspleáchas pearsanta 

“Beidh mé an-soiléir faoi sin. Má fhormheasann an coiste seo 
mé, beidh mé i mo Choimisinéir Eorpach, ag cosaint leasanna na 
hEorpa, agus tá sé sin fíor-riachtanach béim a leagan air sin. 
Glacann na Coimisinéirí mionn a gcuid hataí náisiúnta a fhágáil  
ag an doras. Ní chaithim ceann acu, ach is cinnte go bhfágfai dh 
mé mo hata náisiúnta ag an doras nuair a rachaimid i mbun 
oifige.” 

Cánachas 

“Mar Choimisinéir Eorpach, is féidir liom a dheimhniú go 
hiomlán go nglacfadh mé cur chuige Comhphobail i leith an 
chánachais.” 

“[Maidir le tuairisciú] de réir tíre  [...] Creidim go láidir ann [...] . 
Caithfimid bogadh sa treo sin. [...] Ba mhaith linn go leanfadh sé 
seo ar aghaidh. [...] caithfimid iarracht an-chrua a dhéanamh. [...]  
Táim ar thaobh na Parlaiminte faoi sin. Is tionscnamh maith é. Ní 
mór é a dhéanamh. Tá súil agam gur féidir liom é a dhíbhlocáil.”  

“[...] Thacóinn leis an obair ar an gcáin ar idirbhearta airgeadais 
[FTT]. [...] oibrímid agus leanfaimid de bheith ag obair ar FTT, 
féachaint an féidir linn é a dhéanamh ar bhealach a thugann an 
t-ioncam agus nach n-oibríonn i gcoinne leasanna airgeadais an 
Aontais Eorpaigh ó thaobh cúrsaí airgeadais de ar fud an 
domhain.” 

“Maidir le cáin, [...] tá obair ar siúl ar leibhéal na hEagraíochta um 
Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE). Ba mhaith liom 
[...] go ndéanfaimis é sin ar fud an domhain, ionas go mbeidh 
bogadh thart ar [...] chánachas cuideachtaí sa chaoi is go n-
íocfaidh siad a gcion cothrom cánach – agus go mbeidh sé 
trédhearcach. Mura ndéanfar beart den sórt sin, má thiteann 
próiseas na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt  
Eacnamaíochta san abar i gcúrsaí polaitíochta, cuirfidh an 
Coimisiún Eorpach tograí cánachais chun cinn, agus tacaím leis 
sin.” 

“[...] is é mo ghealltanas daoibh ná go dtacóinn go láidir le 
hiarrachtaí an Choláiste cánachas cothrom, simplí agus 
inbhuanaithe a chur chun cinn i gcomhréir le pacáiste an 
Choimisiúin i mí Iúil.” 

Séanadh agus cóipcheart Is iad tuairimí na n-údar na tuairimí a nochtar sa doiciméad seo agus a dtuairimí sin amháin agus ní gá gur 
léiriú ar sheasamh oifigiúil Pharlaimint na hEorpa iad. Údaraítear atáirgeadh agus aistriú chun críocha neamhthráchtála, ar choinníoll 
go n-admhófar an fhoinse, agus go dtabharfar fógra roimh ré do Pharlaimint na hEorpa agus go seolfar cóip chuici. Tá na sleachta 
athfhriotail sa doiciméad seo bunaithe ar an tuarascáil focal ar fhocal de na héisteachtaí, a chuirtear ar fáil a posteriori. © An tAontas 
Eorpach, 2020. 
 
Lámhscríbhinn arna tabhairt chun críche an: Deireadh Fómhair 2020; Dáta an fhoilsithe Deireadh Fómhair 2020 
Riarthóirí a bhí freagrach: Radostina Parenti, Cristina Dias, Kristina Grigaite, Rebecca Segall; Cúntóir eagarthóireachta: Janetta 
CUJKOVA 
Duine (daoine) teagmhala: poldep-economy-science@ep.europa.eu; egov@ep.europa.eu  
 
Tá an doiciméad seo ar fáil ar an idirlíon ag: www.europarl.europa.eu/supporting-analyses 
IP/A/ECON/2020-44 
PDF ISBN 978-92-846-7205-9 | doi:10.2861/51814 | QA-03-20-612-GA-N 

https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/en-mcg
mailto:poldep-economy-science@ep.europa.eu;
mailto:egov@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses


FAISNÉISIÚ  
Éisteachtaí na gCoimisinéirí ainmnithe 
Deireadh Fómhair 2020 

 

  
An Roinn Beartais um Chaidreamh Seachtrach 

Údair: Mario Damen, Wolfgang Igler 
Ard-Stiúrthóireacht um Beartais Sheachtracha an Aontais 

PE 639.316 - Deireadh Fómhair 2020 

 
 
 
 

GA 
 

 

Gealltanais a tugadh ag éisteacht 
 

VALDIS DOMBROVSKIS 
Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin/Coimisinéir 
ainmnithe  
Trádáil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tháinig Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin ainmnithe an Choimisiúin, Valdis Dombrovskis, os comhair 
Pharlaimint na hEorpa an 02 Deireadh Fómhair 2020 chun ceisteanna a chuir FPEanna ón gCoiste um 
Thrádáil Idirnáisiúnta, i gcomhar leis an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha, leis an gCoiste um Ghnóthaí 
Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, leis an gCoiste um Fhorbairt agus leis an gCoiste um Buiséid. Le linn 
na héisteachta, thug sé roinnt gealltanas a dtarraingítear suntas orthu sa doiciméad seo. Déantar tagairt sna 
gealltanais sin dá réimse cúraimí, mar Choimisinéir Trádála, mar a thuairiscítear sa litir mhisin a rinne Ursula 
von der Leyen, Uachtarán toghaí an Choimisiúin Eorpaigh, a sheoladh chuige, lena n-áirítear:  

 Cothrom na Féinne do chách; 
 Ceannaireacht dhomhanda na hEorpa a neartú; 
 Trádáil ar mhaithe le forbairt inbhuanaithe agus le gníomhú ar son na haeráide;  

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do na gealltanais ó bhéal a rinneadh le linn na héisteachta amháin a 
thagraíonn na sleachta athfhriotail sa doiciméad seo. Tá tuarascáil focal ar fhocal na héisteachta poiblí ar fáil 
ar leathanaigh Pharlaimint na hEorpa faoi na hAthruithe sa Choimisiún Eorpach 2020. Rinneadh roinnt 
ceisteanna i scríbhinn a sheoladh chuig an gCoimisinéir ainmnithe freisin roimh an éisteacht agus thug sé 
freagraí i scríbhinn orthu. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-valdis-dombrovskis-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/commission-changes-2020/20200924STO87815/valdis-dombrovskis-latvia
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/valdis-dombrovskis/en-dombrovskis-verbatim-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ga/headlines/priorities/commission-changes-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/valdis-dombrovskis/en-dombrovskis-written-questions-and-answers.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/valdis-dombrovskis/en-dombrovskis-written-questions-and-answers.pdf


IPOL EXPO | Ranna Beartais, an tAonad Tacaíochta um Rialachas Eacnamaíoch 
 

 
 PE 629.837 

 

Treochlár nua do bheartas trádála AE 
“[...] Tabharfaidh mé ar aghaidh treochlár nua don bheartas 
trádála. Ní mór don treochlár sin a bheith ag teacht leis an 
bplean níos leithne atá againn don téarnamh inbhuanaithe  
agus digiteach. Ní mór dó a bheith nua-aimseartha agus 
cothrom le dáta, chun tacú lenár luachanna agus le spriocanna 
geopholaitiúla níos leithne" [...] "Ní mór don Eoraip a bheith níos 
treallúsaí trínár gcuideachtaí a chosaint, ár leasanna 
straitéiseacha a dhaingniú, an chómhalartacht a neartú agus 
cothrom na Féinne a bhaint amach.” 

“Tiocfaidh deireadh leis an gcomhairliúchán poiblí maidir leis an 
athbhreithniú ar an mbeartas trádála an 15 Samhain. Nuair a 
bheidh athbhreithniú déanta againn ar na torthaí tiocfaidh mé 
ar ais chuig an gcoiste seo chun iad a phlé leat agus cuirfear do 
thuairimí isteach i dteachtaireacht an Choimisiúin, a bhfuil sé ar 
intinn againn a fhoilsiú go luath in 2021. Leagfar amach sa 
teachtaireacht treoracha maidir leis an mbeartas trádála lena 
bhfreagrófar go fírinneach do na dúshláin agus do na deiseanna 
a thiocfaidh as na deich mbliana atá romhainn – deich mbliana 
glasa agus digiteacha na hEorpa.” 

“[...] beimid ag teacht leis an teachtaireacht maidir le 
ceannasacht nó neamhspleáchas eacnamaíoch an Aontais 
Eorpaigh, áit a mbeidh neartú ról idirnáisiúnta an euro le feiceáil 
freisin," [...] "Táimid ag plé neamhspleáchas straitéiseach 
oscailte nuair atáimid ag plé athléimneacht gheilleagar an 
Aontais, is ceann de na ceachtanna a foghlaimíodh ón 
ngéarchéim seo ceist athléimneacht na slabhraí soláthair agus 
an méid is gá dúinn a dhéanamh chun staid a sheachaint ina 
bhfuilimid ag brath ar sholáthróir aonair nó ar thír is soláthróir 
aonair earraí criticiúla, amhail soláthairtí leighis le linn 
ghéarchéim COVID-19, a nocht an laige sin go soiléir.” [...]  
"táimid ag féachaint ar roghanna éagsúla. Cur ar bun sa bhaile 
an athuair, garfhrapáil, stoc-charnadh, éagsúlú, giorrú slabhraí  
soláthair, is sraith uirlisí iomlán é sin ar féidir linn iniúchadh a 
dhéanamh uirthi.” 

“[...] níos déanaí an mhí seo seolfaidh mé tairseach 
Access2Markets. Beidh sé sin ina ionad ilfhreastail i ngach 
teanga de chuid an Aontais a chuideoidh le FBManna dul i 
muinín na trádála idirnáisiúnta.” 

Cleachtais éagóracha trádála 

“Ní mór dúinn ár gcosaint agus ár bhforfheidhmiú a neartú; Sin 
an chaoi a gcuideoidh beartas trádála na hEorpa chun Eoraip a 
chruthú a chosnaíonn.” Caithfimid ár n-uirlisí cosanta trádála a 
ghéarú freisin. Tacóidh mé leis na hiarrachtaí ionstraim nua dlí a 
sheoladh chun déileáil le saobhadh ó fhóirdheontais eachtracha 

inár margadh inmheánach. Oibreoidh mé leis na Ballstáit 
chun a áirithiú go mbeidh na sásraí um scagadh le 
haghaidh infheistíocht dhíreach choigríche ag 
feidhmiú go maith ar an láthair. Lorgóidh mé bhur 
gcabhair freisin chun an obair maidir le honnmhairí dé-úsáide  
agus an Ionstraim um Sholáthar Idirnáisiúnta a thabhairt chun 
críche. Agus, chun ár lámh a neartú chun an tAontas Eorpach a 
chosaint ar chleachtais éagóracha eile," [...] " molfaidh an 
Coimisiún uirlis thiomnaithe frithchomhéigin mar thogra 
reachtach an bhliain seo chugainn chun go mbeidh an tAontas 
in ann freagairt go héifeachtach don chineál sin gníomhaíocht a 
[...].” 

“ráthaíochtaí san earnáil chruach: [...] Sílim gur cheart dúinn cloí 
le creat EDT, agus sin é an fáth a bhfuilimid ag féachaint faoi  
láthair ar conas is féidir linn an toradh céanna a bhaint amach 
do thionscal cruach na hEorpa trí bhearta frithdhumpála agus 
frith-fhóirdheontais laistigh de rialacha ED, in ionad dul  
lasmuigh de rialacha EDT agus baol na frithbhearthaíochta a 
bheith ann. “ 

Forfheidhmiú 

"Oibreoidh an Príomhoifigeach Forfheidhmithe Trádála (CTEO ) 
chun ár gcomhaontuithe a chur i bhfeidhm. [...] Le bhur  
dtacaíocht, tá súil agam gur féidir linn aontú go tapa ar rialachán 
fhorfheidhmiúcháin nuashonraithe.” [...] ”Ba cheart dúinn raon 
feidhme an rialacháin forfheidhmiúcháin a leathnú chun réimsí 
seirbhísí agus maoine intleachtúla a chumhdach, agus baineann 
sé freisin lenár n-infheistíocht, leis an ionstraim soláthair  
idirnáisiúnta, agus beimid ag teacht le huirlis nua 
frithchomhéigin i gcás ina rachaidh tríú tíortha, [...] lasmuigh de 
rialacha EDT agus gníomhú de shárú ar rialacha idirnáisiúnta, go 
mbeimid in ann freagairt ar bhealach éifeachtach [...] " cé gur rud 
é ról an CTEO sa réamhdhaingniú nach mór a fhiosrú, “ [...] ba 
cheart dlús a chur le cur chun feidhme agus le forghníomhú na 
gcaibidlí maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe.” [...] "Agus 
bunóimid cur chuige níos sistéamaí ina mbeidh an tsochaí  
shibhialta páirteach i bhforfheidhmiú agus i ngealltanais 
chomhshaoil agus saothair, [...]. 

Athléimneacht an Aontais i gcoinne smachtbhannaí seach-
chríochacha 

“[...] éifeachtaí seach-chríochacha smachtbhannaí an tríú tír. Is 
ábhar imní é sin go cinnte, [...] tá reacht blocála againn mar  
phríomhionstraim chun ár n-oibreoirí eacnamaíocha a 
chosaint“[...]”Leanaimid de sheasamh an Aontais a neartú, 
athléimneacht an Aontais, vis-a-vis smachtbhannaí seach-
chríochacha. Beidh sé sin mar chuid dár dteachtaireacht, i 
gcomhréir leis an bpleanáil reatha a fhoilseofar i mí na Nollag, a 
bhaineann le neartú cheannasacht eacnamaíoch nó 
neamhspleáchas eacnamaíoch an Aontais [...].” 

Trédhearcacht 

“Geallaim leibhéal ard trédhearcachta a choinneáil agus mé ag 
plé le Parlaimint na hEorpa. Áiritheoidh mé go mbeidh an t-
eolas ar fad a theastaíonn uait in am trátha agat. Ba mhaith liom 
a chur ina luí ar chomhordaitheoirí an ghrúpa gur thug mé aird 
chuí ar na hionchais a chuir sibh in iúl i gcomhthéacs éisteacht 
mo réamhtheachtaí anuraidh.” 

Ceannaireacht dhomhanda na hEorpa a neartú 

“Ní féidir ach leis an Eoraip atá oscailte don domhan beartas 
trádála an 21ú haois a mhúnlú. Mar sin, molaim ár mbeartas 
trádála a chur chun cinn chun an t-ord iltaobhach atá bunaithe  
ar rialacha a athchóiriú; athmhachnamh a dhéanamh ar an 
mbeartas trádála chun ár spriocanna inbhuanaitheachta a 
bhaint amach; an tsaorthrádáil chóir a atreisiú, trí dhul i 
dteagmháil lenár gcomhpháirtithe agus ár gcosaint agus ár 
bhforfheidhmiú trádála a neartú ag an am céanna; agus ar 
deireadh, dúbailt ár gceannaireachta sa trádáil trí bhainistiú ár 
gcaidreamh lárnach. 
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Iltaobhachas agus EDT 

"[...] ceann de na chéad tosaíochtaí a bheidh agam ná an córas 
rialachais eacnamaíoch dhomhanda atá bunaithe ar rialacha a 
athchóiriú. [...] é a dhéanamh oiriúnach do shaol an lae inniu. 
Ciallaíonn sé sin EDT a réitíonn díospóidí go tapa agus go 
héifeachtúil, le rialacha láidre chun cothrom iomaíochta a 
áirithiú. EDT a bhfuil Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus 
an t-athrú aeráide ag croílár a chuid oibre.” [...] “maidir le sásr a 
EDT um réiteach díospóidí: [...] Táimid réidh chun dul i 
dteagmháil leis na Stáit Aontaithe chun plé a dhéanamh ar cé 
chomh cruinn agus ba cheart don chomhlacht achomhairc seo 
breathnú ar na heasnaimh atá ann agus aghaidh a thabhairt  
orthu sa chaoi a raibh an córas réitigh díospóidí seo ag feidhmiú 
roimh [...].” 

"Táim sásta a fhógairt inniu go seolfaidh mé tionscnamh trádála 
agus aeráide EDT, lena ndíreofar ar earraí agus seirbhísí glasa.” " 
[...] "Ag tógáil ar thionscnamh earraí comhshaoil, [...] ba mhaith 
linn é a leathnú ní hamháin le haghaidh earraí ach le haghaidh 
seirbhísí freisin, agus [...] le rud éigin a bheith ar an mbord 
cheana féin don chéad Chomhairle Aireachta eile. Mar sin, 
beimid ag obair le tíortha atá ar aon intinn leo, le Grúpa FAST, 
mar a thugtar air, le Grúpa Ottawa, agus déanfaimid iarracht an 
sruth oibre seo a athbheochan agus moltaí nithiúla a bheith 
againn.” 

Ríomhthráchtáil 

” [...] Tabharfaidh mé tús áite don chaibidlíocht maidir le 
ríomhthráchtáil. Gan amhras, beidh sé an-tábhachtach go 
seasfaimid le rialacha an Rialacháin Ghinearálta maidir le 
Cosaint Sonraí atá againn i ndáil le cosaint sonraí pearsanta. 
“[...]”Táimid ag plé in EDT gur cheart an saorshreabhadh sonraí  
a árachú; [...] caithfidh srianta a bheith i gcomhréir le 
hoibleagáidí idirnáisiúnta, agus leanfaidh an Coimisiún ina ról 
maidir le faireachán agus aghaidh a thabhairt ar shrianta den 
sórt sin i dtríú tíortha [...].” 

“Ansin, tá, go déthaobhach againn, caibidlí maidir le trádáil 
dhigiteach agus pointí trádála digití inár gcaibidlíocht. Is féidir 
liom a lua, mar shampla, an Nua-Shéalainn agus an Astráil, áit a 
bhfuil siad seo le feiceáil go han-suntasach. [...]” 

Na Stáit Aontaithe 

“Déanfaidh mé mo sheacht ndícheall chun ár gcomhpháirtíocht  
straitéiseach leis na Stáit Aontaithe a athbheochan. Tabharfai dh 
mé spreagadh nua don obair thrasatlantach ar thrádáil, ar 
theicneolaíocht, ar chánachas, ar athchóiriú an chórais trádála 
iltaobhaigh, lena n-áirítear disciplíní maidir le fóirdheontais 
thionsclaíocha. Is é an comhaontú a rinneadh le déanaí maidir 
le taraifí a laghdú an chéad chéim den chomhar athnuaite sin. 
Má leanann SAM de bheith ag imeacht ón iltaobhachas agus 
gníomhaíochtaí aontaobhacha a dhéanamh, áfach, ní bheidh 
aon drogall ar an Aontas a leasanna a chosaint agus freagairt ar 
bhealach comhréireach. 

“[...] cás Boeing Airbus. Bhí ár gcur chuige an-soiléir. Is fearr linn 
socrú idirbheartaithe ina leith sin,” “[...] ”In éagmais socrú 
caibidlithe, ar ndóigh, ní bheidh aon deis againn ach ár dtaraifí 
a fhorchur i gcomhréir le rialú na hEagraíochta Domhanda 
Trádála i gcás Boeing. [...]” 

“[...] táimid ag oibriú i gcomhthéacs na hEagraíochta um 
Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta maidir le cánachas 
digiteach. In éagmais comhaontú idirnáisiúnta, tá sinn réidh le 
togra ón Aontas a chur ar aghaidh [...] agus táimid i mbun plé 
leis na Stáit Aontaithe freisin [...] chun a áirithiú go mbeidh siad 
ag plé go fóinteach le comhthéacs ECFE chun comhaont ú 
idirnáisiúnta a bheith acu maidir le cáin dhigiteach.” 

Comhaontú Infheistíochta Déthaobhach na Síne  

“[...], leagaimid béim ar shubstaint thar spriocdhátaí. Ciallaíonn 
sé sin go bhfuil gá le hathchothromú suntasach ar ár 
gcaidreamh eacnamaíoch agus dul chun cinn suntasach maidir 
le rochtain ar mhargadh na Síne sular féidir linn an comhaont ú 
sin a thabhairt i gcrích.” .“[...]”ní mór athstruchtúrú a dhéanamh 
ar ár gcomhpháirtíocht le go mbeidh sé cómhalartach, cothrom 
agus cothrom. Teastaíonn cóir chothrom agus fíor-rochtain ar 
an margadh ar chuideachtaí Eorpacha sa tSín.” .“[...]”Leanfaimi d 
de bheith ag áitiú agus ag áirithiú go bhfuil dul chun cinn á 
dhéanamh againn freisin maidir leis an gcaibidil infheistíochta 
agus forbartha inbhuanaithe inár gcomhaontú leis an tSín.” [...]  
"Maidir le caibidlíocht, is é an tosaíocht láithreach an 
comhaontú infheistíochta leis an tSín a thabhairt chun críche. 
[...] uaidh sin, is féidir linn a fheiceáil conas a rachaimid ar 
aghaidh le comhaontuithe infheistíochta sa réigiún.” 

MERCOSUR 

“[...] tá sé tábhachtach go mbeidh tiomantas fónta againn ó 
thíortha Mercosur maidir le dífhoraoisiú agus maidir le 
Comhaontú Pháras ionas go mbeifear in ann an daingniú sin a 
chur chun cinn go rathúil" [...] "beidh rud fíor-riachtanach, a 
bheidh á chur chun feidhme, ag teastáil uainn chun bogadh ar 
aghaidh le daingniú. Mar atá sé anois, ní dhéanfaimid an 
daingniú sin a chur chun cinn“[...]”maidir le Mercosur a 
athoscailt. Ní hé an beart is simplí a bheadh sa bheart sin. 

Tíortha agus saincheisteanna eile 

“[...] tá comhaontuithe leis an Astráil agus leis an Nua-Shéalai nn 
faoi lán seoil" [...] "Táimid ag saothrú, déarfainn, caidreamh láidir 
le Meiriceá Laidineach agus leanfaimid de bheith ag déanamh 
amhlaidh" [...] "Táim tiomanta dár gcomhaontuithe  
comhpháirtíochta eacnamaíche leis an Afraic a neartú, slabhraí  
luacha athléimneacha a thógáil agus borradh a chur faoi  
infheistíocht inbhuanaithe, idir phoiblí agus phríobháideach, in 
earnálacha leasa fhrithpháirtigh. Is é an cuspóir fadtéarmach atá 
againn comhaontú idir an dá mhór-roinn a bhaint amach. ”Ní 
mór dúinn feabhas a chur ar an gcomhar eadrainn lenár réigiún 
comharsanachta. [...] Mar an gcéanna, ní mór dúinn leanúint de 
thacaíocht a thabhairt d’iarrthóirí AE agus d’iarrthóirí 
ionchasacha, lena n-áirítear trí leathnú a dhéanamh ar ár 
mbearta trádála uathrialacha. Táim ag brath ar na 
comhreachtóirí an rialachán nua a bheith i bhfeidhm in am, agus 
is díol sásaimh dom an vóta a caitheadh le déanaí sa Choiste um 
Thrádáil Idirnáisiúnta (INTA) i ndáil leis sin.” “[...]”ár gcaibidlíocht  
leis an Ríocht Aontaithe. Is chun leasa an dá thaobh é an 
caidreamh trádála is dlúithe a d’fhéadfadh a bheith ann a 
chruthú, ach ba cheart dom a chur i bhfios go láidir go mbeidh 
dul chun cinn ag brath ar an dá thaobh agus a ngealltanais faoin 
gComhaontú um Tharraingt Siar á n-urramú acu.” 
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“[...] is mian linn go ndéanfaí an Conradh um Chairt Fuinnimh a 
athchóiriú chun go mbeidh baill in ann deireadh a chur de réir a 
chéile le cosaint na hinfheistíochta i mbreoslaí iontaise, sin 
príomhaidhm an athchóirithe.” [...] “Maidir leis an GSP, neartóidh 
sinn an nasc leis an inbhuanaitheacht, lena n-áirítear 
Comhaontú Pháras, san athbhreithniú ar GSP na bliana seo 
chugainn.” 

Trádáil agus forbairt inbhuanaithe  
“[...] Táim oscailte le fiosrú an féidir linn a bheith níos [...]  
inchurtha i bhfeidhm cheana féin nó i bhfeidhm de réir a chéile 
i gcaibidlí TSD, mar shampla inár gcaibidlíocht leis an Nua-
Shéalainn." [...] "Ansin, ar ndóigh, ní mór dúinn a fheiceáil conas 
bogadh ar aghaidh.” [...] "Ansin, ar ndóigh, ní mór dúinn a 
fheiceáil conas a bhogfaimid ar aghaidh. Tá plean 
gníomhaíochta 15 phointe trádála agus forbartha inbhuanaithe  
againn, a bunaíodh in 2018 le hathbhreithniú in 2023. [...]  
Tabharfaidh mé a athbhreithniú ar aghaidh go 2021, agus beidh 
tionchar agam freisin ar éifeachtaí COVID-19 agus ar 
thosaíochtaí reatha. Ansin, ag féachaint ar chomhaontuithe  
amach anseo agus ar an méid a d’iarr tú faoi na féidearthachtaí 
maidir le forfheidhmiú níos gráinní – mar sin, rud éigin idir 
idirphlé simplí agus an comhaontú a chur ar fionraí, arb é an 
rogha núicléach é – ghlac mé súil ghéar ar pháipéar Francach-
Ollannach maidir le coinníollú ar tharaifí i leith torthaí áirithe 
inbhuanaitheachta, agus is smaoineamh é sin go bhfuil mé sást a 
iniúchadh a dhéanamh" [...] ar an méid atá ann, go háirithe, 
maidir le conas coinníollachtaí follasacha a dhearadh agus a 
chur chun feidhme agus maidir le conas iad a chur in iúl i 
dtéarmaí laghduithe taraifí, i gcás easpa cur chun feidhme a 
bheith ann ar choinbhinsiún áirithe EIS nó comhaontuithe  
comhshaoil. Mar sin, go díreach an cur chuige is féidir linn a 
leanúint.” 

 Déanfar foráil le [CTEO] do phointe rochtana aonair do 
chuideachtaí lena mbaineann ach freisin don tsochaí shibhialta 
maidir le caibidlí TSD, áit a bhféadfar gearáin a chomhdú, chun 
dul i ngleic le fadhbanna sonracha a sainaithníodh.  

“[...] Mholfainn staidéar comparáideach a sheoladh chun a 
fheiceáil cad atá á dhéanamh ag tíortha ar fud an domhai n 
maidir le forfheidhmiú chaibidlí TSD.” 

An sásra coigeartaithe carbóin ar theorainneacha  

"”Tá sé mar aidhm againn togra reachtach a chur ar aghaidh sa 
chéad leath de 2021 – is iad AS TAXUD agus an Coimisinéir 
Gentiloni atá i gceannas air sin, ach ar ndóigh tá dlúthbhaint ag 
an trádáil go díreach mar gheall ar shaincheist sin 
chomhoiriúnacht EDT.” 

Dícheall cuí 

“[...] comhaontú cuimsitheach maidir le hinfheistíocht, beidh ar 
an infheistíocht sin coinbhinsiúin EIS maidir le saothar  
éigeantais a urramú." [...] "lena n-áirítear gníomhaíocht láidir 
chun saothar leanaí a dhíothú. [...]. Oibreoidh mé go dlúth leis 
an gCoimisinéir Reynders chun an togra ón gCoimisiún maidir 
le dícheall cuí éigeantach a chur chun cinn an bhliain seo 
chugainn.” 

“[...] Tá staidéar á dhéanamh ag AS na Trádála ar rannpháirtíocht  
na mban sa trádáil, dírithe go maith ar thrádáil earraí [...]. Beidh 
obair leantach againn ina dhiaidh sin freisin maidir le 
rannpháirtíocht na mban sa trádáil agus béim á leagan againn 
freisin ar sheirbhísí.“[ “[...] Is réimse é seo a neartóimid agus [...] , 
déanfaimid plean gníomhaíochta inscne an Aontais don 
tréimhse 2021-2025 a ullmhú don chaidreamh seachtrach, agus 
beidh an trádáil ina gné thábhachtach ansin freisin.” 

” [...] ó thaobh an Choimisiúin de, táimid réidh chun leanúint de 
bheith ag obair ar chonradh ceangailteach na Náisiún Aontaithe 
maidir le gnó agus le cearta an duine:” :“[...]”is dea-shampla é an 
tionscnamh inbhuanaithe cócó, [...] de thionscnaimh il-
gheallsealbhóra agus is féidir linn iarracht a dhéanamh 
macasamhlú a dhéanamh i réimsí eile – mar a luaigh sibh, 
teicstílí, agus réimsí eile b’fhéidir. 
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