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RÉASÚNÚ GEARR 

Ba cheart go mbeadh an clár ‘um Shaoránacht, Cearta agus Luachanna’ a bheidh ann amach 

anseo ina chabhair ó thaobh comhrá a athspreagadh i measc na nEorpach agus comhthuiscint 

a chothú ag an tráth seo ina bhfuil coincheap an spáis choitinn á cheistiú arís de dheasca 

éadulaingt a bheith tagtha chun cinn go tobann. 

Tuigeann an Rapóirtéir don tuairim go bhfuil an Coimisiún sa tóir ar éifeachtaí sineirge mar 

fhreagairt ar shriantachtaí buiséadacha.  

Mar sin féin, creideann sí go bhfuil gá níos mó ná riamh leis an spás a dhaigniú ina raibh an 

Clár um an Eoraip ar son na Saoránach, a bhí ann roimhe seo, clár a raibh breisluach soiléir 

aige ó thaobh bainteacht phoiblí a chur chun cinn, an ceangal comhchoiteann idir na daoine 

agus an áit a neartú agus daoine a spreagadh chun a bheith rannpháirteach mar shaoránaigh a 

bhfuil leas acu sa daonlathas. Léiríodh fiúntas an chláir agus, trí fheasacht níos leithne a 

mhúscailt ar shaincheisteanna Eorpacha, d’fhéadfadh sé tionchar dearfach a imirt trí spéis a 

mhúscailt i measc na ndaoine sna toghcháin Eorpacha atá le teacht go luath.  

Ar na cúiseanna sin, is oth leis an Rapóirtéir gur baineadh de theideal an chláir coincheap na 

saoránachta, ar coincheap é a bhfuil siombalachas láidir bainteach leis, agus molann sí é a 

chur ar ais. 

Measann sí freisin go bhfuil sé riachtanach an fód a sheasamh ar son buiséad a bheidh ar 

cóimhéid le haidhmeanna an chláir agus, dá bhrí sin, molann sí an buiséad a mhéadú le 

haghaidh shraith B – ‘Ról agus Rannpháirtíocht na Saoránach’ – arb é an réimse atá laistigh 

dá cúraimí é. Tá an buiséad atá á mholadh i láthair na huaire i bhfad ón méid a d’éiligh an 

Pharlaimint. Dá bhrí sin, moltar snáithe ‘Rannpháirtíocht na Saoránach’ a neartú, le buiséad 

EUR 500 milliún – ar figiúr é arb éigean gurb ionann é agus aon euro amháin in aghaidh gach 

saoránaigh den Aontas. Tá sé tábhachtach cosaint a thabhairt do chlár Eorpach ar a bhfuil 

rochtain ag na saoránaigh uile sin a thacaíonn le hEoraip láidir mar fhrithmheáchan in aghaidh 

cineálacha éagsúla náisiúnachais, ar cheann é lena n-athdhearbhaítear meon na 

dlúthpháirtíochta. 

Tuigeann an Rapóirtéir don tuairim an gá le himeachtaí cuimhnimh a bhaineann leis na 

himeachtaí as ar tháinig an tAontas Eorpach a chur chun cinn, agus le tuiscint níos fearr a 

fháil ar a bhfuil ar siúl sa lá atá inniu ann ionas gur féidir aghaidh a thabhairt ar chúram 

coiteann an todhchaí a thógáil. Mar sin, molann sí gur cheart imeachtaí atá bunaithe ar 

chuimhneachán a fhorbairt, ar imeachtaí iad lena dtarraingeofar aird ar thábhacht na 

bprionsabal agus na luachanna lena gcuirtear bonn faoin Aontas.  

De bhreis air sin, i bhfianaise an chistiúcháin theoranta atá curtha ar leataobh don chlár sin, 

measann an Rapóirtéir don tuairim nár chóir ligean don Choimisiún aon chuid de a 

chaitheamh ar iarracht chumarsáide maidir le tosaíochtaí beartais an Aontais, óir tá buiséid 

shuntasacha ag seirbhísí cumarsáide an Choimisiúin i gcomhair gníomhaíocht den chineál sin. 

Fáiltíonn sí roimh ionstraim a thabhairt isteach chun tacú le heagraíochtaí na sochaí sibhialta 

san Aontas a chuireann luachanna bunúsacha chun cinn ar leibhéal áitiúil chun sochaithe 

oscailte, daonlathacha agus ionchuimsitheacha a chothú, agus béim á leagan aici san am 

céanna ar an ngá le cosaint a thabhairt do thionscadail aonuaire arna ndéanamh ag an 

ngnáthduine laistigh dá bpobail féin, ar rudaí iad atá ríthábhachtach má tháthar chun fís na 

hEorpa a fhíorú. Cuireann sí i dtreis, go háirithe, gur cheart an clár a dhéanamh inrochtana do 

dhaoine faoi mhíchumas. 
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I bhfianaise gur minic a bhíonn teorann leis na deiseanna do ghníomhaíochtaí saoránach 

laistigh de na Ballstáit agus, ina ainneoin a ndúthrachta, go mbíonn frustrachas ar go leor 

iarratasóirí ar chúnamh deontais nuair nach roghnaítear iad, creideann an Rapóirtéir nár chóir 

snáithe ‘Rannpháirtíocht na Saoránach’ a bheith ar oscailt do thríú tíortha atá comhlachaithe.  

Tagann an Rapóirtéir don tuairim le dearcadh an Choimisiúin gur cheart córas na bpointí 

teagmhála náisiúnta, ar córas é ar léiríodh a fhiúntas cheana féin sa Chlár um an Eoraip ar son 

na Saoránach, a leathnú chun tacaíocht a thabhairt do thionscnóirí tionscadail ar bhonn níos 

éifeachtaí agus iad ag tabhairt faoi an céimeanna is gá dóibh a ghlacadh, agus molann sí é sin 

a lua sa rialachán.  

Chomh maith leis sin, molann an Rapóirtéir gur cheart don Choimisiún na cláir oibre agus na 

tosaíochtaí ilbhliantúla a ghlacadh trí ghníomhartha tarmligthe, agus gan iad a ghlacadh trí 

ghníomhartha cur chun feidhme mar a mhol an Coimisiún sa togra uaidh. 

Ar an iomlán, is díol sásaimh don Rapóirtéir an cur chuige atá á mholadh ag an gCoimisiún, 

go háirithe agus é á chur ar chumas na Parlaiminte a ról mar chomhreachtóir a chomhlíonadh 

de thoradh an bunús dlí a athrú. Cuireann sí in iúl go gcumhdaítear go leor tionscadal poiblí 

leis an gclár sin, ar tionscadail iad a bhfuil géarghá lena gcoinneáil ar bun i láthair na huaire 

agus lena spreagadh amach anseo. 

LEASUITHE 

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um 

Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur 

san áireamh: 

 

Leasú  1 

Togra le haghaidh rialacháin 

Teideal 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Togra le haghaidh Togra le haghaidh 

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA 

hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE 

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA 

hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE 

an Clár um Chearta agus Luachanna a 

bhunú 

an Chlár um an Eoraip ar son na 

Saoránach, um Chearta agus um 

Luachanna a bhunú 

 (Tá feidhm ag an leasú seo ar fud an téacs. 

Má ghlactar leis, ní mór athruithe 

comhfhreagracha a dhéanamh tríd síos.) 

 

Leasú  2 
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Togra le haghaidh rialacháin 

Lua 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú 

an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 

Airteagal 16(2), Airteagal (19(2), 

Airteagal 21(2), Airteagal 24, 

Airteagal 167, agus Airteagal 168 de 

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú 

an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 

Airteagal 16(2), Airteagal 19(2), 

Airteagal 21(2), Airteagal 24, 

Airteagal 167, agus Airteagal 168 de agus 

d’Airteagal 11 den Chonradh ar an 

Aontas Eorpach, 

 

Leasú  3 

Togra le haghaidh rialacháin 

Lua 2 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Ag féachaint do Chairt um Chearta 

Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, 

 

Leasú  4 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(1) I gcomhréir le hAirteagal 2 den 

Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), ‘tá 

an tAontas fothaithe ar luachanna an 

mheasa ar dhínit an duine, ar an tsaoirse, ar 

an daonlathas, ar an gcomhionannas, ar an 

smacht reachta agus ar an meas ar chearta 

an duine, lena n-áirítear na cearta atá ag 

daoine ar de ghrúpaí mionlaigh iad. Is 

comhluachanna ag na Ballstáit na 

luachanna sin i sochaí ina bhfuil an t-

iolrachas, an neamh-idirdhealú, an 

chaoinfhulaingt, an ceartas, an 

dlúthpháirtíocht agus an comhionannas idir 

mná agus fir i réim’. Sonraítear in 

Airteagal 3 ina theannta sin gurb é ‘is 

aidhm don Aontas an tsíocháin, a 

luachanna agus dea-bhail a phobal a chur 

(1) I gcomhréir le hAirteagal 2 den 

Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), ‘tá 

an tAontas fothaithe ar luachanna an 

mheasa ar dhínit an duine, ar an tsaoirse, ar 

an daonlathas, ar an gcomhionannas, ar an 

smacht reachta agus ar an meas ar chearta 

an duine, lena n-áirítear na cearta atá ag 

daoine ar de ghrúpaí mionlaigh iad. Go 

háirithe, i gcomhréir le Dearbhú 

Uilechoiteann Chearta an Duine agus le 

Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais 

Eorpaigh, is í dínit an duine bunús na 

gceart daonna doshannta uile. Is 

prionsabail agus luachanna coiteanna na 

mBallstát na prionsabail agus na 

luachanna sin i sochaí ina bhfuil an t-

iolrachas, an neamh-idirdhealú, an 
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chun cinn’ agus, i measc nithe eile, ‘go n-

urramóidh an tAontas an saibhreas atá san 

éagsúlacht chultúrtha agus teanga, agus 

áiritheoidh sé go ndéanfar oidhreacht 

chultúrtha na hEorpa a chaomhnú agus a 

fheabhsú’. Athdhearbhaítear na luachanna 

sin agus cuirtear in iúl iad sna cearta, sna 

saoirsí agus sna prionsabail atá cumhdaithe 

i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais 

Eorpaigh. 

chaoinfhulaingt, an ceartas, an 

dlúthpháirtíocht agus an comhionannas idir 

mná agus fir i réim. Sonraítear in 

Airteagal 3 ina theannta sin gurb é ‘is 

aidhm don Aontas an tsíocháin, a 

luachanna agus dea-bhail a phobal a chur 

chun cinn’ agus, i measc nithe eile, ‘go n-

urramóidh an tAontas an saibhreas atá san 

éagsúlacht chultúrtha agus teanga, agus 

áiritheoidh sé go ndéanfar oidhreacht 

chultúrtha na hEorpa a chaomhnú agus a 

fheabhsú’. Athdhearbhaítear na luachanna 

sin agus cuirtear in iúl iad sna cearta, sna 

saoirsí agus sna prionsabail atá cumhdaithe 

sa Chairt um Chearta Bunúsacha an 

Aontais Eorpaigh. 

 

Leasú  5 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 2 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(2) Ní mór leanúint de na cearta agus 

na luachanna sin a chur chun cinn agus a 

neartú agus a chomhroinnt i measc na 

saoránach agus ní mór go mbeadh na 

pobail laistigh de thionscadal AE. Dá bhrí 

sin, cruthófar Ciste nua um Cheartas, 

Chearta agus Luachanna a chuimseoidh na 

cláir um Chearta agus Luachanna agus um 

Cheartas i mbuiséad an Aontais Eorpaigh. 

Tráth a chaithfidh sochaithe Eorpacha 

aghaidh a thabhairt ar antoisceachas, 

radacachas agus easaontais, is tábhachtaí 

murab ionann agus riamh ceartas, cearta 

agus luachanna an Aontais a chur chun 

cinn, a neartú, agus a chosaint, mar atá: 

cearta an duine, meas ar dhínit an duine, an 

tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, 

an smacht reachta. Beidh impleachtaí 

móra díreacha aige sin ar an saol 

polaitiúil, sóisialta, cultúrtha agus 

eacnamaíoch san Aontas. Mar chuid den 

Chiste nua, leanfaidh an Clár um 

Cheartas de bheith ag tacú le forbairt 

bhreise limistéar Aontais de cheartas agus 

(2) Ní mór leanúint de na cearta agus 

na luachanna sin a chur chun cinn , a 

fhorfheidhmiú agus a chomhroinnt i measc 

na saoránach agus na bpobal agus ní mór 

dóibh a bheith ag croílár thionscadal AE. 

Dá bhrí sin, ba cheart Ciste nua um 

Cheartas, Chearta agus Luachanna a 

chuimseodh an Clár um an Eoraip ar son 

na Saoránach, um Chearta agus 

Luachanna agus an Clár um Cheartas a 

chruthú i mbuiséad an Aontais Eorpaigh. 

Tráth a chaithfidh sochaithe Eorpacha 

aghaidh a thabhairt ar go leor dúshlán, 

amhail antoisceachas, radacachas agus 

easaontais, agus atá an smacht reachta ag 

cúlú ar bhonn níos soiléire agus níos 

soiléire i dtíortha áirithe, is tábhachtaí 

murab ionann agus riamh ceartas, cearta 

agus luachanna an Aontais a chur chun 

cinn, a neartú, agus a chosaint, amhail 

cearta an duine, lena n-áirítear cearta na 

ndaoine ar de ghrúpa mionlaigh iad, 

cearta leanaí agus daoine óga, iolrachas, 

caoinfhulaingt, meas ar dhínit an duine, an 
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de chomhar trasteorann. Tógfaidh an Clár 

um Chearta agus Luachanna le chéile Clár 

2014-2020 Cearta, Comhionannas agus 

Saoránacht arna bhunú le Rialachán (AE) 

Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 

agus ón gComhairle8 agus an clár Eoraip ar 

son na Saoránach arna bhunú ag Rialachán 

(AE) Uimh 390/20149 ón gComhairle (dá 

ngairfear ‘na cláir réamhtheachtacha’ 

anseo feasta). 

tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, 

an dlúthpháirtíocht agus an smacht 

reachta. Tógfaidh an Clár um an Eoraip 

ar son na Saoránach, um Chearta agus um 

Luachanna le chéile Clár 2014-2020 

Cearta, Comhionannas agus Saoránacht 

arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh 

1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus 

ón gComhairle8 agus an clár Eoraip ar son 

na Saoránach arna bhunú ag Rialachán 

(AE) Uimh 390/20149 ón gComhairle (dá 

ngairfear ‘na cláir réamhtheachtacha’ 

anseo feasta). 

__________________ __________________ 

8 Rialachán (AE) Uimh. 1381/2013 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár 

um Chearta, um Chomhionannas agus um 

Shaoránacht don tréimhse 2014-20 (IO L 

354, 28.12.2013, lch. 62). 

8 Rialachán (AE) Uimh. 1381/2013 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár 

um Chearta, um Chomhionannas agus um 

Shaoránacht don tréimhse 2014-20 

(IO L 354, 28.12.2013, lch. 62). 

9 Rialachán (AE) Uimh. 390/2014 ón 

gComhairle an 14 Aibreán 2014 lena 

mbunaítear an ‘Clár um an Eoraip ar son 

na Saoránach’ don tréimhse 2014-2020 (IO 

L 115, 17.4.2014). 

9 Rialachán (AE) Uimh. 390/2014 ón 

gComhairle an 14 Aibreán 2014 lena 

mbunaítear an ‘Clár um an Eoraip ar son 

na Saoránach’ don tréimhse 2014-2020 (IO 

L 115, 17.4.2014, lch.3). 

 

Leasú  6 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 3 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(3) Déanfar an Ciste um Cheartas, 

Cearta agus Luachanna agus an dá chlár 

cistiúcháin atá mar bhonn faoi a dhíriú, go 

príomha, ar dhaoine agus ar eintitis a 

rannchuidíonn le beocht agus beatha a 

chur sna luachanna, sna cearta agus san 

éagsúlacht shaibhir is coiteann dúinn. Is é 

an cuspóir bunaidh sochaí atá bunaithe ar 

chearta agus atá cothrom, 

uilechuimsitheach agus daonlathach a 

chothú agus a choinneáil ar bun. Áirítear 

leis sin sochaí shibhialta bhríomhar, a 

spreagann rannpháirtíocht dhaonlathach, 

(3) Déanfar an Ciste um Cheartas, 

Cearta agus Luachanna agus an dá chlár 

cistiúcháin atá mar bhonn faoi a dhíriú, go 

príomha, ar dhaoine agus ar eintitis a 

rannchuidíonn le hionchollú na 

bprionsabal, na luachanna agus na gceart 

is coiteann dúinn agus a léiríonn an 

saibhreas atá againn ó thaobh na 

héagsúlachta de. Is é an cuspóir deiridh 

sochaithe atá bunaithe ar chearta agus atá 

cothrom, cóir, caoinfhulangach, 

ionchuimsitheach, iolraíoch agus 

daonlathach a choinneáil ar bun. Ba cheart 
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shibhialta agus shóisialta na ndaoine agus 

éagsúlacht shaibhir shochaí na hEorpa a 

chothú, bunaithe freisin ar an stair agus ar 

an gcuimhne is coiteann dúinn. In 

Airteagal 11 den Chonradh ar Fheidhmiú 

an Aontais Eorpaigh sonraítear freisin go 

dtabharfaidh na hinstitiúidí, ar dhóigheanna 

iomchuí, an deis do shaoránaigh agus dá 

gcomhlachais ionadaíochta, a dtuairimí a 

chur in iúl agus a mhalartú go poiblí i 

ngach réimse de ghníomhaíocht an 

Aontais. 

é a bheith mar aidhm leis na 

gníomhaíochtaí arna maoiniú sochaí 

shibhialta ghníomhach a chothú agus a 

neartú agus rannpháirtíocht dhaonlathach, 

shibhialta, chultúrtha agus shóisialta a 

spreagadh bunaithe ar na luachanna, an 

stair, an chuimhne, an oidhreacht 

chultúrtha agus na fréamhacha is 

coiteann dúinn. In Airteagal 11 den 

Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 

Eorpaigh sonraítear freisin go ndéanfaidh 

na hinstitiúidí idirphlé oscailte, 

trédhearcach agus rialta a choinneáil ar 

bun leis an tsochaí shibhialta agus go 

dtabharfaidh siad, ar dhóigheanna iomchuí, 

an deis do shaoránaigh agus dá 

gcomhlachais ionadaíochta, a dtuairimí a 

chur in iúl agus a mhalartú go poiblí i 

ngach réimse de ghníomhaíocht an 

Aontais. 

 

Leasú  7 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 4 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(4) Leis an gClár um Chearta agus 

Luachanna (an ‘Clár’) ba cheart go mbeifí 

in ann sineirgí a fhorbairt chun dul i ngleic 

leis na dúshláin a bhaineann go coitianta le 

cur chun cinn agus cosaint luachanna agus 

mais chriticiúil a shroicheadh chun torthaí 

nithiúla a bhaint amach sa réimse, agus 

leas á bhaint as taithí dhearfach na gClár 

réamhtheachtaí. Ba cheart é sin a bhaint 

amach trí fhorbairt a dhéanamh ar thaithí 

dhearfach na gclár réamhtheachtach. Mar 

gheall air sin beifear ábalta leas iomlán a 

bhaint as acmhainneacht sineirgí, tacú leis 

na réimsí beartais faoina bhfuil siad 

cumhdaithe ar bhealach níos éifeachtaí 

agus méadú a dhéanamh ar a n-acmhainn 

chun daoine a shroicheadh. Ionas go 

mbeidh sé éifeachtach, ba cheart go gcuirfí 

san áireamh leis an gClár cineál sonrach na 

mbeartas éagsúil, a spriocghrúpaí éagsúla 

(4) Leis an gClár um an Eoraip ar son 

na Saoránach, um Chearta agus um 
Luachanna (an ‘Clár’) ba cheart go mbeifí 

in ann sineirgí a fhorbairt chun dul i ngleic 

leis na dúshláin a bhaineann go coitianta le 

cur chun cinn agus cosaint luachanna, 

saoránacht ghníomhach agus oideachas 

le haghaidh saoránacht Eorpach agus 

mais chriticiúil a shroicheadh chun torthaí 

nithiúla a bhaint amach sa réimse. Ba 

cheart é sin a bhaint amach trí fhorbairt a 

dhéanamh ar thaithí dhearfach na gclár 

réamhtheachtach atá anois ina gcuid den 

Chlár nua. Mar gheall air sin, beifear 

ábalta leas iomlán a bhaint as 

acmhainneacht sineirgí, tacú leis na réimsí 

beartais faoina bhfuil siad cumhdaithe ar 

bhealach níos éifeachtaí agus méadú a 

dhéanamh ar a n-acmhainn chun daoine a 

shroicheadh. Ionas go mbeidh sé 
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agus a riachtanais faoi leith trí chuir chuige 

shaincheaptha. 

éifeachtach, ba cheart go gcuirfí san 

áireamh leis an gClár cineál sonrach na 

mbeartas éagsúil, a spriocghrúpaí éagsúla 

agus a riachtanais faoi leith, agus béim 

speisialta á leagan ar nádúr ilteangach an 

Aontais agus ar an ngá atá le daoine óga, 

grúpaí atá faoi ghannionadaíocht, amhail 

daoine a bhfuil riachtanais speisialta acu, 

imircigh, dídeanaithe agus iarrthóirí 

tearmainn a chur san áireamh trí chuir 

chuige shaincheaptha. 

 

Leasú  8 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 4 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (4a) Le hAirteagal 17 den Chonradh ar 

Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, 

bunaítear Idirphlé idir an tAontas 

Eorpach agus eaglaisí agus eagraíochtaí 

a luaitear ann. Aithnítear ann an 

rannchuidiú ar leith uathu maidir le 

cosaint agus cur chun cinn bhunchearta 

an duine a chothú, agus i bhfianaise an 

mhéid sin ba cheart an rochtain chéanna 

a bhronnadh orthu mar a bhronntar ar 

eagraíochtaí na sochaí sibhialta ar na 

deiseanna ábhartha cistiúcháin a 

chuirtear ar fáil tríd an gclár. 

 

Leasú  9 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 5 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(5) Chun an tAontas Eorpach a 

thabhairt níos gaire dá chuid saoránach, 

teastaíonn gníomhartha agus iarrachtaí 

comhordaithe éagsúla. Trí shaoránaigh a 

thabhairt le chéile i dtionscadail um 

nascadh bailte nó i líonraí bailte agus trí 

thacú le heagraíochtaí sochaí sibhialta sna 

(5) Chun an tAontas Eorpach a 

thabhairt níos gaire dá chuid saoránach, 

chun rannpháirtíocht dhaonlathach a 

chothú agus saoránaigh a chumhachtú 

chun leas a bhaint as a gcearta atá 

nasctha leis an tsaoránacht Eorpach, tá sé 

riachtanach go mbeadh ghníomhaíochtaí 
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ceantair atá clúdaithe ag an gclár cuirfear le 

ról na saoránach sa tsochaí agus, i 

ndeireadh báire, lena rannpháirtíocht i saol 

daonlathach an Aontais. San am céanna, trí 

thacú le gníomhaíochtaí a chuireann chun 

cinn comhthuiscint, éagsúlacht, idirphlé 

agus meas ar dhaoine eile cothaítear mothú 

muintearais agus féiniúlacht Eorpach, atá 

bunaithe ar thuiscint chomhroinnte ar 

luachanna, chultúr, stair agus oidhreacht na 

hEorpa. Tá cur chun cinn mhothú 

muintearais níos láidre san Aontas agus 

luachanna an Aontais tábhachtach go 

háirithe i measc saoránach sna réigiúin is 

forimeallaí san Aontas mar gheall ar a n-

iargúltacht agus a bhfad ó mhór-roinn na 

hEorpa. 

agus iarrachtaí comhordaithe éagsúla ann, 

a bheadh dírithe ar dháileadh geografach 

cothrom. Trí shaoránaigh a thabhairt le 

chéile i dtionscadail um nascadh bailte nó i 

líonraí bailte agus trí thacú le heagraíochtaí 

na sochaí sibhialta ar an leibhéal áitiúil, 

an leibhéal réigiúnach, an leibhéal 

náisiúnta agus an leibhéal trasnáisiúnta 
sna ceantair atá clúdaithe ag an gclár, 

cuirfear le ról na saoránach sa tsochaí agus, 

i ndeireadh báire, lena rannpháirtíocht 

ghníomhach i saol daonlathach an Aontais 

agus i gclár polaitiúil an Aontais a 

stiúradh. San am céanna, trí thacú le 

gníomhaíochtaí a chuireann chun cinn 

comhthuiscint, idirphlé idirchultúrtha, 

éagsúlacht chultúrtha agus 

theangeolaíoch, athmhuintearas, 

ionchuimsiú sóisialta agus meas ar 

dhaoine eile, cothaítear muintearas leis an 

Aontas agus saoránacht choiteann faoi 
fhéiniúlacht Eorpach, atá bunaithe ar 

thuiscint chomhroinnte ar luachanna, 

chultúr, stair agus oidhreacht na hEorpa. 

Tá cur chun cinn an mhuintearais níos 

láidre san Aontas agus luachanna an 

Aontais tábhachtach go háirithe i measc 

saoránach sna réigiúin is forimeallaí san 

Aontas mar gheall ar a n-iargúltacht agus a 

bhfad ó mhór-roinn na hEorpa. 

 

Leasú  10 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 5 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (5a) Agus gluaiseachtaí iolrachta agus 

imirce domhanda ag dul i méid, tá 

tábhacht níos mó ag baint le hidirphlé 

idirchultúrtha agus idirchreidimh inár 

sochaithe. Ba cheart tacaíocht iomlán a 

thabhairt tríd an gclár d’idirphlé 

idirchultúrtha agus idirchreidimh mar 

chuid den tsíocháin shóisialta san Eoraip 

agus mar ghné lárnach chun borradh a 

chur faoin ionchuimsiú agus comhtháthú 
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sóisialta. Cé go bhféadfadh an t-idirphlé 

idirchreidimh cabhrú le béim a leagan ar 

rannchuidiú dearfach an reiligiúin leis an 

gcomhtháthú sóisialta, leis an 

neamhlitearthacht reiligiúnach tá an baol 

ann go mbeidh deis ann mí-úsáid a bhaint 

as an reiligiúnacht i measc an phobail. 

Leis an gclár, dá bhrí sin, ba cheart tacú 

le tionscadail agus tionscnaimh lena 

bhforbraítear an litearthacht reiligiúnach 

agus lena gcothaítear idirphlé 

idirchreidimh agus comhthuiscint. 

 

Leasú  11 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 6 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(6) Tá gníomhaíochtaí cuimhneacháin 

agus machnamh criticiúil ar chuimhne 

stair na hEorpa riachtanach chun 

saoránaigh a chur ar an eolas faoina stair 

chomhchoiteann, mar bhonn faoi 

chomhluachanna, cuspóir morálta roinnte 

agus luachanna comhroinnte amach 

anseo. Ba cheart ábharthacht na ngnéithe 

stairiúla, cultúrtha agus idirchultúrtha a 

chur san áireamh chomh maith, mar aon 

leis na naisc idir cuimhneachán agus cruthú 

féiniúlachta Eorpaí agus mothú muintearais 

le chéile. 

(6) Tá gníomhaíochtaí cuimhneacháin 

agus machnamh criticiúil agus 

cruthaitheach ar chuimhne stair na hEorpa 

riachtanach chun saoránaigh, go háirithe 

daoine óga, a chur ar an eolas faoina stair 

chomhchoiteann agus a gcroíluachanna 

comhchoiteanna, mar bhonn faoi thodhchaí 

chomhchoiteann. Ba cheart ábharthacht na 

ngnéithe stairiúla, sóisialta, cultúrtha agus 

idirchultúrtha, caoinfhulaingt agus 

idirphlé a chur san áireamh chomh maith 

chun comhthuiscint atá bunaithe ar 

luachanna coiteanna, dlúthpháirtíocht 

agus síocháin a chur chun cinn, mar aon 

leis na naisc idir cuimhneachán agus 

féiniúlacht Eorpach a chruthú agus 

muintearas a bhrath i dteannta a chéile. 

 

Leasú  12 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 6 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (6a) Tá ról ríthábhachtach le himirt ag 

an gClár san obair chun féiniúlacht 
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choiteann Eorpach a fhorbairt agus na 

deiseanna arna n-eascairt as a bheith mar 

pháirt den Aontas a chur chun cinn, mar 

fhrithbheart i gcoinne 

‘Eoraisceipteachais’ agus fórsaí polaitiúla 

frith-Eorpacha a bhfuil amhras á 

chaitheamh acu ar an Tionscadal 

Eorpach féin. 

 

Leasú  13 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 7 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(7) Ba cheart do shaoránaigh a bheith 

níos feasaí faoina gcearta a thagann as 

saoránacht an Aontais chomh maith, agus 

ba cheart go mbéidís ar a gcompord agus 

iad ina gcónaí, ag taisteal, ag staidéar, ag 

obair agus ag déanamh obair dheonach i 

mBallstát eile, agus ba cheart dóibh a 

bheith ábalta leas a bhaint as a gcearta 

saoránachta agus iad a fheidhmiú, a 

muinín a chur i rochtain chomhionann, in-

fhorfheidhmitheacht agus cosaint iomlán a 

gceart gan aon leithcheal is cuma cén áit 

san Aontas a bhfuil siad. Is gá tacú leis an 

tsochaí shibhialta maidir le cur chun cinn, 

cosaint agus ardú feasachta i dtaobh 

chomhluachanna an Aontais faoi 

Airteagal 2 CAE agus maidir le 

rannchuidiú leis na cearta atá ann faoi dhlí 

an Aontais a fheidhmiú go héifeachtach. 

(7) Ba cheart do shaoránaigh a bheith 

níos feasaí faoina gcearta a thagann as 

saoránacht an Aontais chomh maith, agus 

ba cheart go mbraithfidís ar a gcompord 

agus iad ina gcónaí, ag taisteal, ag 

déanamh staidéir, ag obair, ag vótáil, ag 

fáil rochtain ar sheirbhísí poiblí, ag 

glacadh páirte i malartuithe cultúrtha 
agus ag déanamh obair dheonach i 

mBallstát eile. Ba cheart go mbraithfidís 

gur féidir leo abheith rannpháirteach i 

bpróiseas cinnteoireachta an Aontais 

agus ba cheart go dtuigfidís go n-imríonn 

siad tionchar air agus ba cheart go 

mbeadh muinín acu go mbeidh rochtain 

chomhionann acu ar a gcearta, go 

bhforfheidhmeofar a gcearta go hiomlán, 

agus go gcosnófaí a gcearta gan aon 

idirdhealú, is cuma cén áit san Aontas a 

mbeidh siad. Is gá tacú leis an tsochaí 

shibhialta ar gach leibhéal maidir le cur 

chun cinn, cosaint agus ardú feasachta i 

dtaobh chomhluachanna an Aontais faoi 

Airteagal 2 CAE agus é mar aidhm leis 

sin a áirithiú go ndéantar na cearta atá 

ann faoi dhlí an Aontais a fheidhmiú go 

héifeachtach. 

 

Leasú  14 

Togra le haghaidh rialacháin 
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Aithris 7 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (7a) Leis an Rún ó Pharlaimint na 

hEorpa an 2 Aibreán 2009 maidir leis an 

gcoinsias Eorpach agus an t-

ollsmachtachas agus Conclúidí ón 

gComhairle an 9-10 Meitheamh 2011 

maidir leis an gcuimhne ar na coireanna 

a rinneadh le linn na réimeas 

ollsmachtach san Eoraip, leagtar béim ar 

an tábhacht atá le cuimhní a chaomhnú 

mar bhealach chun an t-am atá caite a 

choinneáil beo agus todhchaí choiteann a 

thógáil, agus chun aird a thabhairt ar an 

luach atá le ról an Aontais maidir le 

comhchuimhne a éascú, a roinnt agus a 

chur chun cinn i dtaca leis na coireanna 

sin chun beocht úr a thabhairt 

d’fhéiniúlacht choiteann Eorpach atá 

iolraíoch agus daonlathach. 

 

Leasú  15 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 12 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(12) Cuirtear bac ar rannpháirtíocht 

iomlán agus éifeachtúil daoine faoi 

mhíchumais sa tsochaí, ar bhonn cothrom 

le daoine eile le baic dhearaidh agus 

comhshaoil chomh maith leis an easpa 

inrochtaineachta. Tá baic le sárú ag daoine 

faoi mhíchumais ar, i measc nithe eile, 

rochtain ar an mhargadh saothair, tairbhe 

a baint as oideachas uilechuimsitheach 

ardcháilíochta, bochtaineacht agus eisiamh 

sóisialta a sheachaint, rochtain a bheith 

acu ar thionscnaimh chultúrtha agus ar na 

meáin, agus a gcearta polaitiúla a 

fheidhmiú. Is páirtí an tAontas agus na 

Ballstáit i gCoinbhinsiún na Náisiún 

Aontaithe ar Chearta Daoine Faoi 

Mhíchumas (UNCRPD), agus dá bhrí sin 

tá gealltanas tugtha acu tairbhiú iomlán 

(12) Cuirtear bac ar rannpháirtíocht 

iomlán agus éifeachtúil daoine faoi 

mhíchumais sa tsochaí, ar bhonn cothrom 

le daoine eile le baic dhearaidh agus 

comhshaoil chomh maith leis an easpa 

inrochtaineachta. Tá baic le sárú ag daoine 

faoi mhíchumais a mhéid a bhaineann, i 

measc nithe eile, le rochtain a fháil ar an 

margadh saothair, tairbhe a bhaint as 

oideachas ionchuimsitheach ardcháilíochta, 

bochtaineacht agus eisiamh sóisialta a 

sheachaint, rochtain a bheith acu ar 

chultúr, ar thionscnaimh chultúrtha agus ar 

na meáin, agus lena gcearta polaitiúla a 

fheidhmiú. Is páirtithe iad an tAontas agus 

na Ballstáit i gCoinbhinsiún na Náisiún 

Aontaithe ar Chearta Daoine Faoi 

Mhíchumas (UNCRPD), agus, dá bhrí sin, 
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agus cothrom chearta uile an duine agus 

shaoirsí bunúsacha na ndaoine uile faoi 

mhíchumais a chur chun cinn, a chosaint 

agus a áirithiú. Tá forálacha UNCRPD ina 

gcuid dhílis d’ord dlíthiúil an Aontais 

anois. 

tá gealltanas tugtha acu tairbhiú iomlán 

agus cothrom chearta uile an duine agus 

shaoirsí bunúsacha na ndaoine uile faoi 

mhíchumais a chur chun cinn, a chosaint 

agus a áirithiú. Tá forálacha UNCRPD ina 

gcuid dhílis d’ord dlíthiúil an Aontais 

anois. 

 

Leasú  16 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 14 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(14) Le hAirteagal 24 CFAE cuirtear 

d’oibleagáid ar Pharlaimint na hEorpa agus 

ar an gComhairle forálacha a ghlacadh 

maidir leis na nósanna imeachta agus na 

gcoinníollacha a bheadh ag teastáil do 

thionscnamh saoránach de réir bhrí 

Airteagal 11 den Chonradh an Aontais 

Eorpaigh. Rinneadh sin trí Rialachán [AE 

Uimh 211/2011) ó Pharlaimint na hEorpa 

agus ón gComhairle a ghlacadh14 ]. Ba 

cheart go dtacódh an Clár le maoiniú na 

tacaíochta teicniúla agus eagraíochta chun 

Rialachán [(EU) Uimh 211/2011] a chur i 

bhfeidhm, agus dá réir sin ag tacú le 

cleachtadh an chirt chun tionscnaimh um 

shaoránaigh Eorpacha a sheoladh agus 

tacú leo ag saoránaigh. 

(14) Le hAirteagal 24 CFAE cuirtear 

d’oibleagáid ar Pharlaimint na hEorpa agus 

ar an gComhairle forálacha a ghlacadh 

maidir leis na nósanna imeachta agus na 

coinníollacha a bheadh ag teastáil le 

haghaidh tionscnamh ó na saoránaigh de 

réir bhrí Airteagal 11 den Chonradh ar an 

Aontas Eorpach. Rinneadh sin trí 

Rialachán [(AE) Uimh. 211/2011) ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

a ghlacadh14 ]. Leis an gClár, ba cheart 

feidhmiú a gcirt chun na tionscnaimh ó 

na saoránaigh Eorpacha a sheoladh agus 

ceangal leo a spreagadh agus a chur chun 

cinn trí thacaíocht a thabhairt, ina 

snáithe “cothromaíocht agus cearta”, do 

mhaoiniú do thacaíocht theicniúil agus 

eagraíochtúla chun Rialachán [(AE) 

Uimh. 211/2011] a chur chun feidhme. 

__________________ __________________ 

14 Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

an 16 Feabhra 2011 maidir le tionscnamh 

na saoránach (IO L 65, 11.3.2011, lch. 1). 

14 Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

an 16 Feabhra 2011 maidir le tionscnamh ó 

na saoránaigh (IO L 65, 11.3.2011, lch. 1). 

 

Leasú  17 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 17 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(17) I gcomhréir le gníomhartha de 

chuid an Aontais maidir le cóir 

chomhionann bhunaigh na Ballstáit 

comhlachtaí neamhspleácha chun cóir 

chomhionanna a chur chun cinn, ar a 

dtugtar go coitianta “chomhlachtaí 

comhionannais”, chun leithcheal bunaithe 

ar chine agus ar thionscnamh eitneach agus 

ar inscne a chomhrac. Mar sin féin, 

chuaigh a lán Ballstát thairis na ceanglais 

sin agus d’áirithigh siad gur féidir le 

comhlachtaí comhionannais déileáil chomh 

maith le leithcheal bunaithe ar fhorais eile 

amhail aois, claonadh gnéis, reiligiún agus 

creideamh, míchumas. Tá ról tábhachtach 

ag na comhlachtaí comhionannais maidir le 

comhionannas a chur chun cinn agus cur i 

bhfeidhm na reachtaíochta maidir le cóir 

chomhionann a áirithiú go háirithe trí 

chúnamh neamhspleách a chur ar fáil 

d’íospartaigh an leithcheala, suirbhéanna 

neamhspleácha a dhéanamh maidir le 

leithcheal, tuarascálacha neamhspleácha a 

fhoilsiú agus moltaí a dhéanamh maidir le 

ceist ar bith a bhaineann le leithcheal ina 

dtír. Tá sé riachtanach obair na 

gcomhlachtaí comhionannais a chomhordú 

ar leibhéal an Aontais maidir leis sin. 

Cruthaíodh EQUINET in 2007. Is iad a 

chuid ball na comhlachtaí náisiúnta um 

chur chun cinn na déileála comhionainne 

mar atá bunaithe le Treoir 2000/43/CE15 

agus 2004/113/CE16 ón gComhairle, agus 

le Treoir 2006/54/CE17 agus 2010/41/AE18 

ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle. Cás eisceachtúil is ea 

EQUINET, arae is é an t-aon eintiteas é a 

áirithíonn comhordú gníomhaíochtaí idir 

comhlachtaí comhionannais. Tá an 

ghníomhaíocht comhordúcháin a dhéanann 

EQUINET tábhachtach do dhea-chur i 

bhfeidhm dhlí an Aontais in aghaidh an 

leithcheala sna Ballstáit agus ba cheart don 

Chlár tacú leis. 

(17) I gcomhréir le gníomhartha de 

chuid an Aontais maidir le cóir 

chomhionann bhunaigh na Ballstáit 

comhlachtaí neamhspleácha chun cóir 

chomhionanna a chur chun cinn, ar a 

dtugtar go coitianta “chomhlachtaí 

comhionannais”, chun idirdhealú bunaithe 

ar chine agus ar thionscnamh eitneach agus 

ar inscne a chomhrac. Mar sin féin, 

chuaigh a lán Ballstát thairis na ceanglais 

sin agus d’áirithigh siad gur féidir le 

comhlachtaí comhionannais déileáil chomh 

maith le hidirdhealú bunaithe ar fhorais 

eile amhail teanga, aois, claonadh gnéis, 

reiligiún agus creideamh, míchumas nó 

forais eile. Tá ról tábhachtach ag na 

comhlachtaí comhionannais maidir le 

comhionannas a chur chun cinn agus cur i 

bhfeidhm na reachtaíochta maidir le cóir 

chomhionann a áirithiú go háirithe trí 

chúnamh neamhspleách a chur ar fáil 

d’íospartaigh an idirdhealaithe, 

suirbhéanna neamhspleácha a dhéanamh 

maidir le hidirdhealú, tuarascálacha 

neamhspleácha a fhoilsiú agus moltaí a 

dhéanamh maidir le ceist ar bith a 

bhaineann le hidirdhealú ina dtír. Tá sé 

riachtanach obair na gcomhlachtaí 

comhionannais a chomhordú ar leibhéal an 

Aontais maidir leis sin. Cruthaíodh 

EQUINET in 2007. Is iad a chuid ball na 

comhlachtaí náisiúnta um chur chun cinn 

na déileála comhionainne mar atá bunaithe 

le Treoir 2000/43/CE15 agus 

2004/113/CE16 ón gComhairle, agus le 

Treoir 2006/54/CE17 agus 2010/41/AE18 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle. Cás eisceachtúil is ea 

EQUINET, arae is é an t-aon eintiteas é a 

áirithíonn comhordú gníomhaíochtaí idir 

comhlachtaí comhionannais. Tá an 

ghníomhaíocht comhordúcháin a dhéanann 

EQUINET tábhachtach do dhea-chur chun 

feidhme dhlí an Aontais in aghaidh an 

idirdhealaithe sna Ballstáit agus ba cheart 

don Chlár tacú leis. 
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_________________ _________________ 

15 Treoir 2000/43/CE an 

29 Meitheamh 2000 lena gcuirtear i 

bhfeidhm prionsabal na córa comhionainne 

idir daoine gan spleáchas do thionscnamh 

ciníoch nó eitneach (OJ L 180, 19.7.2000, 

lch. 22). 

15 Treoir 2000/43/CE an 

29 Meitheamh 2000 lena gcuirtear chun 

feidhme prionsabal na córa comhionainne 

idir daoine gan spleáchas do thionscnamh 

ciníoch nó eitneach (OJ L 180, 19.7.2000, 

lch. 22). 

16 Treoir 2004/113/CE an 

13 Meitheamh 2004 lena gcuirtear i 

bhfeidhm prionsabal na córa comhionainne 

idir fir agus mná maidir le rochtain ar 

earraí agus ar sheirbhísí agus maidir le 

soláthar earraí agus seirbhísí (OJ L 373, 

21.12.2004, lch. 37). 

16 Treoir 2004/113/CE an 

13 Meitheamh 2004 lena gcuirtear chun 

feidhme prionsabal na córa comhionainne 

idir fir agus mná maidir le rochtain ar 

earraí agus ar sheirbhísí agus maidir le 

soláthar earraí agus seirbhísí (OJ L 373, 

21.12.2004, lch. 37). 

17 Treoir 2006/54/CE ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2006 

maidir le cur i bhfeidhm phrionsabal na 

gcomhdheiseanna agus an chaithimh 

chomhionann le fir agus le mná i gcúrsaí 

fostaíochta agus slí bheatha (athmhúnlú) 

(IO L 204, 26.7.2006, lch.  23). 

17 Treoir 2006/54/CE ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2006 

maidir le cur chun feidhme phrionsabal na 

gcomhdheiseanna agus an chaithimh 

chomhionainn le fir agus le mná i gcúrsaí 

fostaíochta agus slí bheatha (athmhúnlú) 

(IO L 204, 26.7.2006, lch. 23). 

18 Treoir 2010/41/AE ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 

maidir le prionsabal na córa comhionainne 

idir fir agus mná atá rannpháirteach i 

ngníomhaíocht ar bhonn féinfhostaithe a 

chur i bhfeidhm agus lena n-aisghairtear 

Treoir 86/613/CEE ón gComhairle (IO 

L 180, 15.7.2010, lch. 1). 

18 Treoir 2010/41/AE ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 

maidir le prionsabal na córa comhionainne 

idir fir agus mná atá rannpháirteach i 

ngníomhaíocht ar bhonn féinfhostaithe a 

chur i bhfeidhm agus lena n-aisghairtear 

Treoir 86/613/CEE ón gComhairle 

(IO L 180, 15.7.2010, lch. 1). 

 

Leasú  18 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 18 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(18) Tá ról ríthábhachtach ag 

comhlachtaí neamhspleácha do chearta an 

duine agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta 

maidir le cur chun cinn, cosaint agus ardú 

feasachta i dtaobh chomhluachanna an 

Aontais faoi Airteagal 2 den CAE, agus 

maidir le cur le tairbhiú ceart faoi dhlí an 

Aontais, lena n-áirítear an Chairt um 

Chearta Bunúsacha an AE. Faoi mar a 

(18) Tá ról ríthábhachtach ag 

comhlachtaí neamhspleácha do chearta an 

duine agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta 

maidir le cur chun cinn, cosaint agus ardú 

feasachta i dtaobh chomhluachanna an 

Aontais faoi Airteagal 2 CAE, agus maidir 

le cur le tairbhiú ceart faoi dhlí an Aontais, 

lena n-áirítear an Chairt um Chearta 

Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Faoi mar 
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léirítear sa Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 

18 Aibreán 2018, tá tacaíocht dhóthanach 

airgeadais tábhachtach chun timpeallacht 

fhabhrach agus inbhuanaithe a chothú 

d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta chun a 

ról a neartú agus a bhfeidhmeanna a 

chomhlíonadh go neamhspleách agus go 

héifeachtúil. Agus iarrachtaí á gcomhlánú 

ar an leibhéal náisiúnta, ba cheart go 

gcuirfí dá bhrí sin le tacaíocht, cumhachtú 

agus acmhainn eagraíochtaí na sochaí 

sibhialta a fhorbairt atá gníomhach i gcur 

chun cinn chearta an duine a gcuidíonn a 

ngníomhaíochtaí le forfheidhmiú 

straitéiseach na gceart faoi dhlí AE agus 

faoi Chairt um Chearta Bunúsacha AE, 

lena n-áirítear trí ghníomhaíochtaí 

tacaíochta agus faire, chomh maith le 

comhluachanna an Aontais a chur chun 

cinn, a chosaint agus feasacht a ardú fúthu 

ar an leibhéal náisiúnta. 

a léirítear sa Rún ó Pharlaimint na hEorpa 

an 19 Aibreán 2018, tá ardú ar 

chistiúchán agus tacaíocht dhóthanach 

airgeadais tábhachtach chun timpeallacht 

fhabhrach agus inbhuanaithe a chothú 

d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta chun a 

ról a neartú agus a bhfeidhmeanna a 

chomhlíonadh go neamhspleách agus go 

héifeachtúil. Anuas ar iarrachtaí a 

chomhlánú ar an leibhéal náisiúnta, ba 

cheart cistiú ó AE a bheith ina chuidiú dá 

bhrí sin chun tacú le hacmhainn 

eagraíochtaí neamhspleácha na sochaí 

sibhialta, í a chumhachtú agus a í a 

fhorbairt, lena n-áirítear trí bhunchistiú 

leormhaith agus roghanna costais, 

rialacha airgeadais agus nósanna 

imeachta simplithe, ar eagraíochtaí iad atá 

gníomhach i gcur chun cinn chearta an 

duine a gcuidíonn a ngníomhaíochtaí le 

forfheidhmiú straitéiseach na gceart faoi 

dhlí AE agus faoin gCairt um Chearta 

Bunúsacha AE, lena n-áirítear trí 

ghníomhaíochtaí tacaíochta agus faire, mar 

aon le comhluachanna an Aontais a chur 

chun cinn, a chosaint agus feasacht a ardú 

fúthu ar an leibhéal náisiúnta. 

 

Leasú  19 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 21 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(21) Chun leithdháileadh éifeachtach 

cistí ón bhuiséad ginearálta an Aontais a 

áirithiú, is gá go n-áiritheofar breisluach 

Eorpach na ngníomhartha agus na 

ngníomhartha uile a dhéantar leis an gclár, 

a gcomhlántacht le gníomhaíochtaí na 

mBallstát, agus féachtar ag an am céanna 

do chomhsheasmhacht, comhlántach agus 

sineirgí le cláir chistiúcháin a thacaíonn le 

réimsí beartais a bhfuil dlúthcheangal acu 

lena chéile, go háirithe laistigh de chreat 

luachanna AE – agus mar sin leis an gClár 

um Cheartas – chomh maith leis le Eoraip 

(21) Chun leithdháileadh éifeachtach 

cistí ó bhuiséad ginearálta an Aontais a 

áirithiú, is gá go n-áiritheofar breisluach 

Eorpach na ngníomhartha uile arna 

ndéanamh agus a gcomhlántacht le 

gníomhaíochtaí na mBallstát. Ba cheart 

comhsheasmhacht, comhlántach agus 

sineirgí trédhearcacha a bheadh 

sainmhínithe go soiléir a lorg le cláir 

chistiúcháin a thacaíonn le réimsí beartais a 

bhfuil dlúthcheangal acu lena chéile, go 

háirithe laistigh den Chlár um Cheartas, 

Cearta agus Luachanna – agus mar sin leis 
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na Cruthaitheachta, ERASMUS+ 

acmhainneacht na dtrasnasc cultúrtha sna 

réimsí cultúrtha, meán, ealaíon, oideachais 

agus cruthaitheachta a bhaint amach. Is gá 

sineirgí a chruthú le cláir chistiúcháin 

Eorpacha eile, go háirithe sna réimsí 

fostaíochta, an mhargaidh inmheánaigh, 

fiontraíochta, óige, sláinte, saoránachta, 

ceartais, imirce, slándála, taighde, 

nuálaíochta, teicneolaíochta, tionscail, 

comhtháthaithe, turasóireachta, caidrimh 

sheachtraigh, trádála agus forbartha. 

an gClár um Cheartas – agus le hEoraip na 

Cruthaitheachta, Erasmus+ chun 

acmhainneacht na dtrasnasc cultúrtha sna 

réimsí cultúrtha, meán, ealaíon, oideachais 

agus cruthaitheachta a bhaint 

amach..................................Déanfar 

comhsheasmhacht, comhlántacht agus 

sineirgí a lorg le cláir chistiúcháin a 

thacaíonn le réimsí beartais a bhfuil 

dlúthcheangal acu lena chéile, go háirithe 

laistigh den Chlár um Cheartas, Cearta 

agus Luachanna – agus leis an gClár um 

Cheartas mar sin – agus le hEoraip na 

Cruthaitheachta, an Cór Dlúthpháirtíochta 

Eorpach, agus le Erasmus+ chun 

acmhainneacht na dtrasnasc cultúrtha i 

réimsí an chultúir, an chlosamhairc, na 

meán, na n-ealaíon, an oideachais 

fhoirmiúil, neamhfhoirmiúil agus 

sheachfhoirmiúil agus na cruthaitheachta a 

bhaint amach. Is gá sineirgí a chruthú le 

cláir chistiúcháin Eorpacha eile, go háirithe 

i réimse na fostaíochta, an mhargaidh 

inmheánaigh, na fiontraíochta, na hóige,  

na saorálaíochta, na gairmoiliúna, na 

sláinte, na saoránachta, an cheartais, an 

ionchuimsithe shóisialta, - go háirithe 

imircigh agus na daoine is mó faoi 

mhíbhuntáiste - ,na himirce, na slándála, 

an taighde, na nuálaíochta, na 

teicneolaíochta, na tionsclaíochta, an 

chomhtháthaithe, na haeráide, na 

turasóireachta, an spóirt, an chaidrimh 

sheachtraigh, an mhéadaithe, an 

chomhair idirnáisiúnta, na trádála agus na 

forbartha. 

 

Leasú  20 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 23 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(23) Tá feidhm ag Rialachán (AE, 

Euratom) Uimh. [an Rialachán Airgeadais 

nua] (an ‘Rialachán Airgeadais’) maidir 

leis an gClár seo. Leagtar síos leis rialacha 

(23) Tá feidhm ag Rialachán (AE, 

Euratom) Uimh. [an Rialachán Airgeadais 

nua] (an ‘Rialachán Airgeadais’) maidir 

leis an gClár seo. Leagtar síos leis rialacha 
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maidir le cur chun feidhme bhuiséad an 

Aontais, lena n-áirítear na rialacha maidir 

le deontais, duaiseanna, soláthar, cur chun 

feidhme indíreach, ionstraimí airgeadais 

agus ráthaíochtaí buiséadacha. 

maidir le cur chun feidhme bhuiséad an 

Aontais, lena n-áirítear na rialacha maidir 

le deontais, duaiseanna, soláthar, cur chun 

feidhme indíreach, cúnamh airgeadais, 

ionstraimí airgeadais agus ráthaíochtaí 

buiséadacha, agus éilítear trédhearcacht 

iomlán maidir le húsáid acmhainní, 

bainistíocht fhónta airgeadais agus úsáid 

stuama acmhainní. Go háirithe, rialacha 

maidir leis an deis atá ann go ndéanfaí 

eagraíochtaí áitiúla, réigiúnacha, 

náisiúnta nó trasnáisiúnta na sochaí 

sibhialta a chistiú trí dheontais 

oibriúcháin ilbhliantúla, trí fhodheontais 

agus nósanna imeachta tapa agus 

solúbtha maidir le deontais a bhronnadh. 

 

Leasú  21 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 24 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(24) Maidir leis na cineálacha 

cistiúcháin agus na modhanna cur chun 

feidhme atá le húsáid faoin Rialachán seo, 

is ar bhonn a gcumas cuspóirí sonracha na 

ngníomhaíochtaí a bhaint amach agus 

torthaí a thabhairt ba cheart iad a roghnú, 

lena n-áirítear, go háirithe, costas na 

rialuithe, an t-ualach riaracháin, agus an 

riosca neamh-chomhlíontachta a mheastar 

a bheith ann. Chuige sin ba cheart 

cuimhneamh ar úsáid a bhaint as 

cnapshuimeanna, as rátaí comhréidhe agus 

costais aonaid, agus as maoiniú nach 

mbaineann le costais, rud dá dtagraítear in 

Airteagal 125(1) den Rialachán Airgeadais. 

I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, 

Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 833/2013 

ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle20, Rialachán (Euratom, CE) 

Uimh. 2988/95 ón gComhairle21, Rialachán 

(Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón 

gComhairle22 agus Rialachán (AE) 

2017/1939 ón gComhairle23, déanfar 

leasanna airgeadais an Aontais a chosaint 

(24) Maidir leis na cineálacha 

cistiúcháin agus na modhanna cur chun 

feidhme atá le húsáid faoin Rialachán seo, 

is ar bhonn a gcumas ráta dearfach a 

ghnóthú maidir le baint amach 

spriocanna a bhaint amach, go háirithe i 

gcás deontais ghníomhaíochta agus 

tionscadal, agus torthaí a thabhairt i 

gcomhréir le cuspóirí sonracha na 

ngníomhaíochtaí a bhaint amach ba cheart 

iad a roghnú, agus, go háirithe, costais na 

rialuithe, an t-ualach riaracháin, méid agus 

acmhainn na ngeallsealbhóirí ábhartha 

agus na dtairbhithe spriocdhírithe, agus 

an riosca neamh-chomhlíontachta a 

mheastar a bheith ann á gcur san áireamh. 

Chuige sin ba cheart cuimhneamh ar úsáid 

a bhaint as cnapshuimeanna, as rátaí 

comhréidhe agus costais aonaid, agus as 

tuilleadh paraiméadair lena ndéanfaí 

freastal níos éifeachtaí ar dhaoine a 

bhfuil riachtanais speisialta acu, agus as 

maoiniú nach mbaineann le costais, rud dá 

dtagraítear in Airteagal 125(1) den 



 

PE627.931v03-00 20/43 AD\1168903GA.docx 

GA 

trí bhearta comhréireacha, lena n-áirítear trí 

neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a 

bhrath, a cheartú agus a fhiosrú, cistí a 

cailleadh, a íocadh go mícheart nó a 

úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i 

gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí 

riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i 

gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) 

Uimh. 833/2013 agus Rialachán (Euratom, 

CE) Uimh. 2185/96 féadfaidh an Oifig 

Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) 

imscrúduithe riaracháin a dhéanamh, lena 

n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar 

an láthair, d’fhonn a chinneadh ar tharla 

calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht 

neamhdhleathach eile a dhéanann difear do 

leasanna airgeadais an Aontais. I 

gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, 

féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 

Eorpaigh calaois agus gníomhaíochtaí 

neamhdhleathacha eile a dhéanann difear 

do leasanna airgeadais an Aontais a fhiosrú 

agus a ionchúiseamh, de réir mar a 

fhoráiltear i dTreoir (AE) 2017/1371 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle24. I gcomhréir leis an 

Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine 

nó d'aon eintiteas a fhaigheann cistí ón 

Aontas comhoibriú go hiomlán i gcosaint 

leasanna airgeadais an Aontais agus na 

cearta agus an rochtain is gá a thabhairt 

don Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus 

do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) agus 

ní mór dó a áirithiú go dtabharfaidh aon 

tríú páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun 

feidhme cistí de chuid an Aontais cearta 

coibhéiseacha. 

Rialachán Airgeadais. Ba cheart glacadh 

le ceanglais chomhchistiúcháin 

chomhchineáil agus féadfar iad a 

tharscaoileadh i gcásanna ina bhfuil an 

cistiú comhlántach teoranta. I gcomhréir 

leis an Rialachán Airgeadais, Rialachán 

(AE, Euratom) Uimh. 833/2013 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle20, Rialachán (Euratom, CE) 

Uimh. 2988/95 ón gComhairle21, Rialachán 

(Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón 

gComhairle22 agus Rialachán (AE) 

2017/1939 ón gComhairle23, déanfar 

leasanna airgeadais an Aontais a chosaint 

trí bhearta comhréireacha, lena n-áirítear trí 

neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a 

bhrath, a cheartú agus a fhiosrú, cistí a 

cailleadh, a íocadh go mícheart nó a 

úsáideadh go mícheart a aisghabháil agus, i 

gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí 

riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i 

gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) 

Uimh. 833/2013 agus Rialachán (Euratom, 

CE) Uimh. 2185/96 féadfaidh an Oifig 

Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) 

imscrúduithe riaracháin a dhéanamh, lena 

n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar 

an láthair, d’fhonn a chinneadh ar tharla 

calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht 

neamhdhleathach eile a dhéanann difear do 

leasanna airgeadais an Aontais. I 

gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, 

féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 

Eorpaigh calaois agus gníomhaíochtaí 

neamhdhleathacha eile a dhéanann difear 

do leasanna airgeadais an Aontais a fhiosrú 

agus a ionchúiseamh, de réir mar a 

fhoráiltear i dTreoir (AE) 2017/1371 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle24. I gcomhréir leis an 

Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine 

nó d’aon eintiteas a fhaigheann cistí ón 

Aontas comhoibriú go hiomlán i gcosaint 

leasanna airgeadais an Aontais agus na 

cearta agus an rochtain is gá a dheonú don 

Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus do 

Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) agus ní 

mór dó a áirithiú go dtabharfaidh aon tríú 

páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun 
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feidhme cistí de chuid an Aontais cearta 

coibhéiseacha. 

__________________ __________________ 

20 Rialachán (AE, Euratom) 

Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 

agus ón gComhairle an 11 Meán 

Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna 

ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-

Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear 

Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

agus Rialachán (Euratom) 

Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO L 

248, 18.9.2013, lch. 1). 

20 Rialachán (AE, Euratom) 

Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 

agus ón gComhairle an 11 Meán 

Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna 

ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-

Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear 

Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

agus Rialachán (Euratom) 

Uimh. 1074/1999 ón gComhairle 

(IO L 248, 18.9.2013, lch. 1). 

21 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 

an 18 Nollaig 1995 ón gComhairle maidir 

le leasanna airgeadais na gComhphobal 

Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.95, 

lch. 1). 

21 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 

an 18 Nollaig 1995 ón gComhairle maidir 

le leasanna airgeadais na gComhphobal 

Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.95, 

lch. 1). 

22 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 

ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir 

le seiceálacha agus cigireachtaí ar an 

láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún 

chun leasanna airgeadais na gComhphobal 

Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise 

agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 

15.11.1996, lch. 2). 

22 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 

ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir 

le seiceálacha agus cigireachtaí ar an 

láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún 

chun leasanna airgeadais na gComhphobal 

Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise 

agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 

15.11.1996, lch. 2). 

23 Rialachán (AE) 2017/1939 ón 

gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2017 

lena gcuirtear chun feidhme comhar 

feabhsaithe maidir le bunú Oifig an 

Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’) 

(IO L 283, 31.10.2017, lch. 1). 

23 Rialachán (AE) 2017/1939 ón 

gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2017 

lena gcuirtear chun feidhme comhar 

feabhsaithe maidir le bunú Oifig an 

Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’) 

(IO L 283, 31.10.2017, lch. 1). 

24 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 

maidir leis an gcomhrac in aghaidh na 

calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais 

trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 

28.7.2017, lch. 29). 

24 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 

maidir leis an gcomhrac in aghaidh na 

calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais 

trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 

28.7.2017, lch. 29). 

 

Leasú  22 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 28 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(28) Tá tábhacht ag baint le dul i ngleic 

leis an athrú aeráide i gcomhréir leis na 

gealltanais atá tugtha ag an Aontas 

Comhaontú Pháras agus Spriocanna 

Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 

Aontaithe a chur chun feidhme, agus 

léiriú air sin is ea é go rannchuideoidh an 

Clár seo le príomhshruthú i mbeartais an 

Aontais na ngníomhaíochtaí a dhéantar 

ar son na haeráide agus le baint amach 

na sprice arb é atá inti 25 % de caiteachas 

bhuiséad an Aontais a bheith ag tacú le 

cuspóirí aeráide. Sainaithneofar 

gníomhaíochtaí ábhartha le linn ullmhú 

agus chur chun feidhme an Chláir, agus 

déanfar athmheasúnú ar na 

gníomhaíochtaí sin mar chuid den 

mheastóireacht mheántéarma ar an gclár. 

scriosta 

 

Leasú  23 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 30 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(30) D'fhonn coinníollacha 

aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le cur 

chun feidhme an Rialacháin seo, ba cheart 

an chumhacht gníomhartha a ghlacadh i 

gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh 

ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a 

tharmligean chuig an gCoimisiún maidir le 

táscairí mar atá leagtha amach in 

Airteagal 14 agus Airteagal 16 agus in 

Iarscríbhinn II. Tá sé tábhachtach, go 

háirithe, don Choimisiún dul i mbun 

comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid 

oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 

leibhéal na saineolaithe, agus na 

comhairliúcháin sin a dhéanamh i 

gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos 

i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le 

Reachtóireacht Níos Fearr an 

13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun 

(30) Chun cur chun feidhme an 

Rialacháin seo a áirithiú, d’fhonn 

measúnú éifeachtach a áirithiú ar dhul 

chun cinn an Chláir maidir lena 

chuspóirí a bhaint amach, ba cheart an 

chumhacht gníomhartha a ghlacadh i 

gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh 

ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a 

tharmligean chuig an gCoimisiún maidir le 

cláir oibre agus tosaíochtaí ilbhliantúla de 

bhun Airteagal 13 agus maidir le táscairí 

mar atá leagtha amach in Airteagal 14 agus 

Airteagal 16 agus in Iarscríbhinn II. Tá sé 

tábhachtach, go háirithe, don Choimisiún 

dul i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn 

a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear 

ar leibhéal na saineolaithe, agus na 

comhairliúcháin sin a dhéanamh i 

gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos 
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rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na 

ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, 

gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an 

Chomhairle na doiciméid uile ag an am 

céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, 

agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid 

saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí 

saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag 

déileáil le hullmhú na ngníomhartha 

tarmligthe. 

i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le 

Reachtóireacht Níos Fearr an 

13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun 

rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na 

ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, 

gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an 

Chomhairle na doiciméid uile ag an am 

céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, 

agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid 

saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí 

saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag 

déileáil le hullmhú na ngníomhartha 

tarmligthe. 

 

Leasú  24 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 2 – mír 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Is é cuspóir ginearálta an Chláir 

cearta agus luachanna a chosaint mar a 

chuimsítear i gConarthaí AE, lena n-

áirítear trí thacú le heagraíochtaí sochaí 

sibhialta, chun sochaithe oscailte, 

daonlathacha agus uilechuimsitheacha a 

chothú. 

1. Is é cuspóir ginearálta an Chláir 

saoránacht Eorpach agus an smacht 

reachta a chosaint agus a chur chun cinn, 

chomh maith leis na cearta, na 

prionsabail agus na luachanna a 

chumhdaítear i gConarthaí AE, arb iad an 

bonn ar a bhfuil an tAontas fothaithe iad. 

Ba cheart é sin a bhaint amach, go 

háirithe, trí thacaíocht a thabhairt do 

gheallsealbhóirí ríthábhachtacha amhail 

cumainn saoránaigh, meithle 

machnaimh, forais taighde, chultúrtha 

agus acadúla agus eagraíochtaí na sochaí 

sibhialta ar an leibhéal áitiúil, an leibhéal 

réigiúnach, an leibhéal náisiúnta agus an 

leibhéal trasnáisiúnta, chun tábhacht na 

luachanna agus prionsabail sin a chur i 

gcuimhne do gach duine, agus ar an 

gcaoi sin, sochaithe atá oscailte, 

daonlathach agus cuimsitheach a chothú. 

 

Leasú  25 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 2 – mír 2 – pointe b 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(b) rannpháirtíocht na saoránach i saol 

daonlathach an Aontais a chur chun cinn 

(an tsraith Ról agus Rannpháirtíocht na 

Saoránach), 

(b) feasacht na saoránach, go háirithe 

feasacht na ndaoine óga, a ardú maidir le 

tábhacht an Aontais trí ghníomhaíochtaí 

dírithe ar chuimhneacháin ar eachtraí 

stairiúla as ar eascair an Aontas, agus an 

daonlathas, an tsaoirse chun tuairimí a 

nochtadh, an t-iolrachas, rannpháirtíocht 

shibhialta mar aon le teacht le chéile na 

saoránach agus a rannpháirtíocht 

ghníomhach i saol daonlathach an Aontais 

a chur chun cinn (sraith na Saoránachta 

Gníomhaí); 

 

Leasú  26 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 1 – an chuid réamhráiteach 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Laistigh den chuspóir sonrach atá leagtha 

amach i bpointe (a) d’Airteagal 2.(2), 

díreoidh an Clár ar: 

Laistigh den chuspóir sonrach atá leagtha 

amach i bpointe (a) d’Airteagal 2(2), 

saothróidh an Clár na cuspóirí seo a 

leanas: 

 

Leasú  27 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe b 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(b) cearta a chosaint agus a chur chun 

cinn, go háirithe cearta an linbh, cearta 

daoine faoi mhíchumas, cearta um 

shaoránacht AE agus na cearta a bhaineann 

le cosaint sonraí príobháideacha. 

(b) cearta an linbh, cearta na ndaoine 

faoi mhíchumas, cearta um shaoránacht 

AE, lena n-áirítear an ceart chun 

Tionscnamh Saoránachta Eorpach a 

lainseáil, agus an ceart chun sonraí 

pearsanta a chosaint, a chosaint agus a chur 

chun cinn. 
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Leasú  28 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 4 – teideal 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

An tsraith Ról agus Rannpháirtíocht na 

Saoránach 

An snáithe ‘Saoránacht Ghníomhach’ 

 

Leasú  29 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 4 – mír 1 – an chuid réamhráiteach 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Laistigh den chuspóir sonrach atá leagtha 

amach i bpointe (b) d’Airteagal 2.(2), 

díreoidh an Clár ar: 

Laistigh den chuspóir sonrach atá leagtha 

amach i bpointe (a) d’Airteagal 2(2), 

saothróidh an Clár na cuspóirí seo a 

leanas: 

 

Leasú  30 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 4 – mír 1 – pointe a 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a) cur le tuiscint saoránach ar an 

Aontas, a stair, a oidhreacht agus 

éagsúlacht chultúrtha; 

(a) tacaíocht a thabhairt do 

thionscadail a chuir saoránaigh ar 

aghaidh, le béim ar leith ar dhaoine óga, 

atá dírithe ní hamháin ar dhaoine a 

spreagadh chun cuimhneamh ar na 

himeachtaí a tharla sular bunaíodh AE, 

ar imeachtaí iad a thóg croílár a 

chuimhne stairiúil, ach chun níos mó a 

fhoghlaim freisin faoina stair, a gcultúr 

agus luachanna coiteanna, agus chun 

tuiscint a fháil ar shaibhreas a n-

oidhreachta cultúrtha coitinne agus 

saibhreas a n-éagsúlachta cultúrtha agus 

teangeolaíche, rudaí atá ina mbunús do 

thodhchaí chomhchoiteann; tuiscint na 

saoránach ar an Aontas a chothú, a 

bhunús, a ‘raison d’être’ agus a bhfuil 

bainte amach aige agus feasacht na 
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saoránach a ardú maidir le dúshláin an 

Aontas faoi láthair agus amach anseo, 

agus maidir le tábhacht na 

comhthuisceana agus na comh-

chaoinfhulaingthe, atá ag croílár 

thionscadal na hEorpa; 

 

Leasú  31 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 4 – mír 1 – pointe a a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (aa) tacaíocht a thabhairt do 

mhalartuithe dea-chleachtais maidir le 

hoideachas foirmiúil agus 

seachfhoirmiúil i dtaca le saoránacht na 

hEorpa agus na malartuithe sin a chur 

chun cinn; 

 

Leasú  32 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 4 – mír 1 – pointe b 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(b) malartú agus comhar idir 

saoránaigh tíortha éagsúla a chur chun 

cinn; rannpháirtíocht shibhialta agus 

dhaonlathach saoránach a chur chun 

cinn, rud a tugann deis do shaoránaigh 

agus do chomhlachais ionadaíocha a 

dtuairimí a thabhairt le fios agus iad a 

mhalartú go poiblí i ngach réimse de 

ghníomhaíocht an Aontais; 

(b) idirphlé poiblí a chur chun cinn trí 

bhailte a nascadh le chéile, trí theacht le 

chéile na saoránach, go háirithe daoine 

óga, agus trí chomhar idir bardais, pobail 

áitiúla agus eagraíochtaí na sochaí 

sibhialta ó thíortha éagsúla, chun an deis a 

thabhairt dóibh taithí phraiticiúil 

dhíreach a fháil maidir le saibhreas na 

héagsúlachta cultúrtha agus oidhreachta 

agus chun rannpháirtíocht na saoránach 

sa tsochaí a ardú 

 

Leasú  33 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 4 – mír 1 – pointe b a (nua) 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (ba) rannpháirtíocht shibhialta i saol 

daonlathach an Aontais a spreagadh agus 

a fheabhsú ar an leibhéal áitiúil, an 

leibhéal náisiúnta agus an leibhéal 

trasnáisiúnta; an deis a thabhairt do 

shaoránaigh agus do chomhlachais 

idirphlé idirchultúrtha a chur chun cinn 

agus díospóireachtaí poiblí cuí ar gach 

réimse de ghníomhaíocht an Aontais a 

reáchtáil, agus ar an dóigh sin, 

rannchuidiú le clár polaitiúil an Aontais a 

mhúnlú; tacaíocht a thabhairt do 

thionscnaimh chomhpháirteacha 

eagraithe i bhfoirm chomhlachais na 

saoránach agus líonraí na n-eintiteas 

dlíthiúil chun na cuspóirí a leagtar amach 

sna míreanna roimhe seo a chur chun 

feidhme ar bhealach níos éifeachtaí; 

 

Leasú  34 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 5 – mír 1 – an chuid réamhráiteach 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Laistigh den chuspóir sonrach atá leagtha 

amach i bpointe (c) d’Airteagal 2.(2), 

díreoidh an Clár ar: 

Laistigh den chuspóir sonrach atá leagtha 

amach i bpointe (a) d’Airteagal 2(2), 

saothróidh an Clár na cuspóirí seo a 

leanas: 

 

Leasú  35 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 6 – mír 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Is é EUR [641 705 000] i 

bpraghsanna reatha a bheidh san 

imchlúdach airgeadais do chur chun 

feidhme an Chláir don tréimhse 2021 – 

2027. 

1. Is é EUR [908 705 000] i 

bpraghsanna reatha a bheidh san 

imchlúdach airgeadais do chur chun 

feidhme an Chláir don tréimhse 2021 – 

2027. 
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Leasú  36 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 6 – mír 2 – pointe b 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(b) EUR [233.000.000] le haghaidh an 

chuspóra shonraigh dá dtagraítear in 

Airteagal 2(2)(b); 

(b) EUR [500 000 000] nó ar a laghad 

40% d’imchlúdach airgeadais an Chláir 

dá dtagraítear i mír 1 chun na cuspóirí 
sonracha dá dtagraítear in Airteagal 2(2)(b) 

a bhaint amach; leithdháilfear tuairim is 

15% den bhuiséad iomlán don chuspóir 

seo do ghníomhaíochtaí cuimhneacháin, 

65% do rannpháirtíocht dhaonlathach, 

10% do ghníomhaíochtaí bolscaireachta 

agus 10% do riarachán (briseadh síos 

táscach); 

 Ní imeoidh an Coimisiún ó na céatadáin 

leithdháilte den chlúdach airgeadais thar 

bhreis agus 5 phointe céatadáin i gcás 

gach grúpa de chuspóirí sonracha. Más 

gá an teorainn sin a shárú, tabharfar de 

chumhacht don Choimisiún gníomhartha 

tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le 

hAirteagal 16 a chun gach ceann de na 

figiúirí sin a mhodhnú de bhreis agus 5 

phointe céatadáin agus suas go 10 bpointe 

céatadáin. 

 

Leasú  37 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 6 – mír 3 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

3. Féadfar an méid dá dtagraítear i 

mír 1 a úsáid le haghaidh cúnamh teicniúil 

agus riaracháin do chur chun feidhme an 

Chláir, amhail gníomhaíochtaí 

ullmhúcháin, monatóireachta, rialaithe, 

iniúchta agus meastóireachta lena n-

áirítear córais chorparáideacha na 

teicneolaíochta faisnéise, staidéar, 

cruinnithe saineolaithe, cumarsáid ar 

3. Féadfar an méid dá dtagraítear i 

mír 1 a úsáid le haghaidh cúnamh teicniúil 

agus riaracháin do chur chun feidhme an 

Chláir, amhail gníomhaíochtaí 

ullmhúcháin, monatóireachta, rialaithe, 

iniúchta agus meastóireachta, staidéir agus 

cruinnithe saineolaithe, cumarsáid faoi 

thosaíochtaí agus faoi réimsí a bhaineann 
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thosaíochtaí agus réimsí a bhaineann le 

cuspóirí ginearálta an chláir. 

le cuspóirí ginearálta an chláir. 

 

Leasú  38 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 6 – mír 3 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 3a. Ba cheart don Choimisiún 40% ar 

a laghad de na hacmhainní dá dtagraítear 

i mír 1 a leithdháileadh ar thacaíocht 

d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta. 

 

Leasú  39 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 8 – mír 3 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 3a. Beidh sé mar chuid den chlár 

rochtain ar fhaisnéis faoin gclár atá 

saincheaptha do dhaoine faoi 

mhíchumais d’fhonn iad a chumasú a 

gcearta a fheidhmiú go huile is go 

hiomlán agus chun páirt a ghlacadh, iad 

féin, sna sochaithe ina bhfuil siad ina 

gcónaí. 

 

Leasú  40 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 12 – mír 2 – pointe b 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(b) aon eintiteas dlíthiúil a bunaíodh 

faoi dhlí an Aontais nó aon eagraíocht 

idirnáisiúnta; 

(b) aon eintiteas dlíthiúil 

neamhbhrabúis a bunaíodh faoi dhlí an 

Aontais nó aon eagraíocht idirnáisiúnta; 
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Leasú  41 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 12 – mír 3 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

3. Féadfar deontas oibriúcháin a 

dhámhachtain gan glao ar thograí do 

(EQUINET) Líonra Eorpach na 

gComhlachtaí Comhionannais chun 

caiteachas a bhaineann lena gclár oibre 

buan a íoc. 

3. Féadfar deontas oibriúcháin a 

dhámhachtain gan glao ar thograí do 

Líonra Eorpach na gComhlachtaí 

Comhionannais (EQUINET), faoi 

Airteagal 6(2)(a), chun caiteachas a 

bhaineann lena gclár oibre buan a íoc. 

 

Leasú  42 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 13 – teideal 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Clár oibre Clár oibre agus tosaíochtaí ilbhliantúla 

 

Leasú  43 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 13 – mír 2 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Glacfaidh an Coimisiún an clár 

oibre trí bhíthin gníomh cur chun 

feidhme. Déanfar na gníomhartha cur 

chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir 

leis an nós imeachta comhairleach dá 

dtagraítear in Airteagal 19. 

2. Tugtar de chumhacht don 

Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 

ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16 

chun an tAirteagal seo a fhorlíonadh tríd 

an gclár oibre iomchuí a bhunú agus, de 

réir mar is gá, chun na tosaíochtaí 

ilbhliantúla ar a bhfuil na cláir oibre 

bunaithe a bhunú. Agus na cláir oibre sin 

á gceapadh aige, rachaidh an Coimisiún i 

gcomhairle le heagraíochtaí atá ina n-

ionadaithe ar an tsochaí shibhialta agus 

le heagraíochtaí atá ina n-ionadaithe ar 

údaráis áitiúla agus ar údaráis 

réigiúnacha. 
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Leasú  44 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 14 – mír 3 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

3. Leis an gcóras tuairiscithe 

feidhmíochta áiritheofar go mbaileofar na 

sonraí is gá chun faireachán a dhéanamh ar 

chur chun feidhme an chláir, go mbaileofar 

iad ar dhóigh atá éifeachtúil, éifeachtach 

agus tráthúil. Chuige sin, forchuirfear 

ceanglais chomhréireacha tuairiscithe ar 

fhaighteoirí cistí ón Aontas agus ar na 

Ballstáit. 

3. Leis an gcóras tuairiscithe 

feidhmíochta áiritheofar go mbaileofar na 

sonraí is gá chun faireachán a dhéanamh ar 

chur chun feidhme an chláir agus ar 

thorthaí, go gceapfar agus go mbaileofar 

iad go héifeachtúil éifeachtach luath, go 

léireofar go beacht leithdháileadh na 

gcistí do thionscadail shonracha agus go 

dtaispeánfar fianaise i gceart maidir leis 

na sineirgí a cruthaíodh idir na cláir 

chistiúcháin. Áireofar rannpháirtíocht na 

n-eintiteas atá bainteach leis an gClár 
chun na críche sin. Forchuirfear ceanglais 

chomhréireach thuairiscithe agus na 

ceanglais is lú ualach ar fhaighteoirí cistí 

ón Aontas agus ar Bhallstáit. 

 

Leasú  45 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 16 – mír 2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Déanfar an chumhacht chun 

gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 

dtagraítear in Airteagal 14 a thabhairt don 

Choimisiún go dtí an 31 Nollaig 2027. 

2. Déanfar an chumhacht chun 

gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 

dtagraítear in Airteagail 6, 13 agus 14 a 

thabhairt don Choimisiún go dtí an 31 

Nollaig 2027. 

 

Leasú  46 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 16 – mír 3 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 

an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 

dtagraítear in Airteagal 14 a chúlghairm 

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 

an Chomhairle tarmligean na gcumhachtaí 

dá dtagraítear in Airteagail 6, 13 agus 14 a 
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aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun 

cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le 

tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa 

chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá 

tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil 

an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a 

shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé 

difear do bhailíocht aon ghníomhartha 

tarmligthe atá i bhfeidhm cheana. 

chúlghairm tráth ar bith. Déanfaidh 

cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh 

deireadh a chur le tarmligean na cumhachta 

atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh 

éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an 

chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais 

Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar 

sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do 

bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá 

i bhfeidhm cheana. 

 

Leasú  47 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 16 – mír 6 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

6. Tiocfaidh gníomh tarmligthe a 

ghlactar de bhun Airteagal 14 i bhfeidhm 

mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag 

Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle 

laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra 

faoin ngníomh sin a thabhairt do 

Pharlaimint na hEorpa agus don 

Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in 

éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint 

na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis 

a chur in iúl don Choimisiún nach 

ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an 

tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar 

thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 

Comhairle. 

6. Tiocfaidh gníomh tarmligthe a 

ghlactar de bhun Airteagail 6, 13 agus 14 i 

bhfeidhm mura mbeidh aon agóid curtha in 

iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an 

gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí 

tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt 

do Pharlaimint na hEorpa agus don 

Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in 

éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint 

na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis 

a chur in iúl don Choimisiún nach 

ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an 

tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar 

thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 

Comhairle. 

 

Leasú  48 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 18 – mír 2 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Cuirfidh an Coimisiún chun 

feidhme gníomhaíochtaí faisnéise agus 

cumarsáide a bhaineann leis an gClár, agus 

a bhaineann le gníomhaíochtaí agus torthaí 

an Chláir. Leis na hacmhainní airgeadais 

arna leithdháileadh ar an gClár, 

2. Cuirfidh an Coimisiún chun 

feidhme gníomhaíochtaí faisnéise agus 

cumarsáide a bhaineann leis an gClár, agus 

a bhaineann le gníomhaíochtaí agus torthaí 

an Chláir. 
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rannchuideofar le cumarsáid 

chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an 

Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad 

sin leis na cuspóirí dá dtagraítear in 

Airteagal 2. 

 

Leasú  49 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 18 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Airteagal 18 a 

 Pointí Teagmhála Náisiúnta 

 Bunóidh gach Ballstát Pointe Teagmhála 

Náisiúnta neamhspleách le foireann 

cháilithe a mbeidh de chúram uirthi 

treoir, faisnéis phraiticiúil agus cúnamh 

maidir le gach gné den Chlár, lena n-

áirítear maidir leis an nós imeachta 

iarratais agus le togra a scríobh, 

doiciméadacht a leithdháileadh, 

comhpháirtithe a chuardach, oiliúint agus 

foirmiúlachtaí eile, a thabhairt do 

pháirtithe leasmhara agus do thairbhithe 

an Chláir (saoránaigh, eagraíochtaí agus 

údaráis réigiúnacha) agus, sa chaoi sin, a 

áirithiú go ndéanfar an Clár a chur chun 

feidhme ar bhealach aonfhoirmeach. Ní 

bheidh aon fhreagracht ar na Pointí 

Teagmhála Náisiúnta i gcomhair 

meastóireacht ar an tionscadal, a 

ndéanfaidh an Coimisiún é. 

 

Leasú  50 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 19 – mír 3 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

3. Féadfaidh an coiste teacht le chéile 

i gcruinniú agus saghsanna sonracha eagair 

air, chun déileáil le sraitheanna ar leith den 

Chlár. 

3. Féadfaidh an coiste teacht le chéile 

i gcruinniú agus saghsanna sonracha eagair 

air, chun déileáil le sraitheanna ar leith den 

Chlár. I gcás inarb iomchuí, i gcomhréir 
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lena rialacha nós imeachta, tabharfar 

cuirí go rialta do shaineolaithe 

seachtracha, lena n-áirítear ionadaithe ó 

na comhpháirtithe sóisialta, eagraíochtaí 

ón tsochaí shibhialta agus ionadaithe ó 

thairbhithe chun páirt a ghlacadh ina 

chruinnithe mar bhreathnóirí. 

 

Leasú  51 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I – pointe 1 – an chuid réamhráiteach 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Saothrófar cuspóirí sonracha an Chláir dá 

dtagraítear in Airteagal 2(2) go háirithe trí 

thacaíocht do na gníomhaíochtaí a leanas: 

Saothrófar cuspóirí sonracha an Chláir dá 

dtagraítear in Airteagal 2(2) go háirithe trí 

thacaíocht do na gníomhaíochtaí 

ginearálta seo a leanas: 

 

Leasú  52 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe a 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a) múscailt feasachta, faisnéis a 

scaipeadh chun eolas a fheabhsú ar 

bheartais agus ar na cearta sna réimsí atá 

clúdaithe faoin gClár; 

(a) feasacht a mhúscailt i measc 

saoránach, go háirithe daoine óga agus 

daoine a bhaineann le grúpaí den tsochaí 

atá faoi mhíbhuntáistí agus atá faoi 

ghannionadaíocht maidir leis na 

comhluachanna, na cearta agus na 

prionsabail ar a bhfuil an tAontas 

fothaithe, a gcearta agus a bhfreagrachtaí 

mar shaoránaigh Eorpacha, chomh maith 

leis na bealaí chun na cearta sin a 

chosaint agus iad a fheidhmiú, gan beann 

ar an áit ina bhfuil siad ina gcónaí; 

tionscadail a chur chun cinn atá ceaptha 
chun eolas a fheabhsú maidir le beartais 

agus cearta sna réimsí atá clúdaithe le 

cuspóirí an Chláir; oideachas foirmiúil 

agus neamhfhoirmiúil do shaoránacht na 

hEorpa a spreagadh. 
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Leasú  53 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe b 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(b) foghlaim fhrithpháirteach trí dhea-

chleachtais a mhalartú i measc páirtithe 

leasmhara chun eolas agus tuiscint 

fhrithpháirteach agus rannpháirtíocht 

shibhialta agus dhaonlathach a fheabhsú; 

(b) foghlaim fhrithpháirteach trí dhea-

chleachtais idir geallsealbhóirí (lena n-

áirítear cumainn, eagraíochtaí na sochaí 

sibhialta, comhlachtaí de chuid rialtas 

áitiúil agus saoránaigh) a mhalartú agus a 

thabhairt chun solais d’fhonn eolas, 

tuiscint fhrithpháirteach, rannpháirtíocht 

shibhialta agus dhaonlathach a fheabhsú 

agus chun luach breise a chur le torthaí 

na gníomhaíochtaí a dtugtar tacaíocht 

dóibh; 

 

Leasú  54 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe c 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(c) gníomhaíochtaí anailíseacha agus 

faireacháin chun tuiscint ar chúrsaí sna 

Ballstáit agus ar leibhéal an Aontais a 

fheabhsú i dtaobh na réimsí atá clúdaithe 

faoin gClár agus chun cur chun feidhme 

dhlí agus bheartais an Aontais a fheabhsú 

; 

scriosta 

__________________  

1 Áirítear ar na gníomhaíochtaí sin, mar 

shampla, bailiú sonraí agus staitisticí; 

modhanna coiteanna a fhorbairt agus, sa 

chás inarb iomchuí, táscairí agus 

tagarmharcanna; staidéir, taighde, 

anailísí agus suirbhéanna; 

meastóireachtaí; measúnú tionchair; 

ullmhú agus foilsiú treoirleabhar, 

tuarascálacha agus ábhair oideachais. 

 

 

Leasú  55 
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Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe d a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (da) tacú le tionscnaimh agus bearta 

chun saoirse agus iolrachas na meán a 

chur chun cinn agus a chosaint agus 

acmhainn a fhorbairt do na dúshláin nua, 

amhail na meáin nua, agus an 

fhuathchaint a chomhrac; 

 

Leasú  56 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe e 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(e) forbairt agus cothabháil a 

dhéanamh ar uirlisí Teicneolaíochta na 

Faisnéise agus na Cumarsáide (TFC); 

scriosta 

 

Leasú  57 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe e a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (ea) feasacht agus tuiscint i measc an 

phobail a chur chun cinn maidir leis na 

rioscaí, na rialacha, na coimircí agus na 

cearta a bhaineann le cosaint sonraí 

pearsanta, le príobháideachas, agus le 

slándáil dhigiteach, agus aghaidh a 

thabhairt ar an mbréagnuacht agus ar 

mhífhaisnéis spriocdhírithe trí ardú 

feasachta, oiliúint, staidéir agus 

gníomhaíochtaí faireacháin, agus aird ar 

leith á díriú ar dhaoine óga; 

 

Leasú  58 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe f 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(f) feasacht saoránach faoi chultúr, 

stair agus cuimhneachán na hEorpa chomh 

maith le treisiú leis an muintearas a 

bhraitheann siad i leith an Aontais; 

(f) feasacht faoi chultúr na hEorpa, 

oidhreacht chultúrtha, stair agus 

cuimhneachán a neartú i measc saoránach - 

go háirithe do dhaoine óga, ach freisin 

maidir le dúshláin a bheidh roimh AE 

amach anseo agus a mothú go mbaineann 

siad leis an Aontas a athneartú, go háirithe 

trí: 

 (i)  thionscnaimh chun machnamh a 

dhéanamh ar chúiseanna réimis 

ollsmachtacha i stair nua-aimseartha na 

hEorpa agus chun íospartaigh 

choireanna na réimeas sin a chomóradh; 

 (ii)  gníomhaíochtaí maidir le trátha 

cinniúnacha eile agus pointí tagartha i 

stair na hEorpa le déanaí; 

 

Leasú  59 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe g 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(g) saoránaigh Eorpacha de 

náisiúntachtaí éagsúla a thabhairt le chéile 

trí dheis a thabhairt dóibh páirt a ghlacadh i 

ngníomhaíochtaí nasctha bailte; 

(g) saoránaigh ar de bhunadh náisiúin 

agus cultúir éagsúla iad a thabhairt le 

chéile trí dheis a thabhairt dóibh páirt a 

ghlacadh i gcruinnithe, i ngníomhaíochtaí 

nasctha bailte, agus i dtionscadail na 

sochaí sibhialta ar mhionscála, agus, dá 

bhrí sin,  coinníollacha a chruthú le 

haghaidh cur chuige ó bhun aníos níos 

láidre, a mbeidh sé mar aidhm leis clár 

oibre polaitiúil an Aontais a mhúnlú; 

 

Leasú  60 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe h 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(h) rannpháirtíocht ghníomhach in (h) rannpháirtíocht ghníomhach agus 
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Aontas níos daonlathaí chomh maith le 

feasacht maidir le cearta agus luachanna a 

spreagadh agus a éascú trí thacú le 

heagraíochtaí na sochaí sibhialta 

chuimsitheach, le haird ar leith ar 

ghrúpaí imeallaithe sa tsochaí, in Aontas 

níos daonlathaí a chruthú, trí úsáid uirlisí 

ríomhdhaonlathais agus an Tionscnamh 

Eorpach ó na Saoránaigh a chur chun 

cinn, inter alia, a spreagadh agus a éascú; 

feasacht a ardú faoi chearta agus 

luachanna a chur chun cinn agus a 

chosaint trí thacaíocht a thabhairt 

d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta; 

 

Leasú  61 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe j 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(j) cumas líonraí Eorpacha a 

fhorbairt chun dlí, spriocanna beartais 

agus straitéisí an Aontais a chur chun 

cinn agus a fhorbairt a thuilleadh agus 

tacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí na 

sochaí sibhialta atá gníomhach sna réimsí a 

thagann faoi scáth an Chláir. 

(j) tacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí 

na sochaí sibhialta atá gníomhach sna 

réimsí a thagann faoi scáth an Chláir; 

 

Leasú  62 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe j a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (ja) neartú a dhéanamh ar acmhainn 

agus ar neamhspleáchas chosantóirí 

chearta an duine agus eagraíochtaí na 

sochaí sibhialta a dhéanann faireachán 

ar staid an smachta reachta agus a 

thacaíonn le gníomhaíochtaí ar an 

leibhéal áitiúil, ar an leibhéal réigiúnach, 

ar an leibhéal náisiúnta; 

 

Leasú  63 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe j b (nua) 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (jb) idirphlé le heagraíochtaí na sochaí 

sibhialta a chur chun cinn agus a 

fhorbairt maidir le forbairt, cur chun 

feidhme agus faireachán a dhéanamh ar 

dhlí, ar spriocanna beartais agus ar 

straitéisí an Aontais i ngach réimse a 

chumhdaítear leis an gclár; 

 

Leasú  64 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – an chuid réamhráiteach 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Déanfar faireachán ar an gClár ar bhonn 

sraith táscairí atá beartaithe tomhas a 

dhéanamh ar a mhéid atá cuspóirí 

ginearálta agus sonracha an Chláir bainte 

amach agus d'fhonn na hualaí agus na 

costais riaracháin a íoslaghdú. Chuige sin, 

baileofar sonraí maidir leis an tsraith seo a 

leanas de phríomhtháscairí. 

Déanfar faireachán ar an gClár ar bhonn 

sraith táscairí atá beartaithe tomhas a 

dhéanamh ar a mhéid atá cuspóirí 

ginearálta agus sonracha an Chláir bainte 

amach agus d'fhonn na hualaí agus na 

costais riaracháin a íoslaghdú. I gcás inar 

féidir, ba cheart na táscairí a bhriseadh 

síos de réir aoise, gnéis agus aon sonraí 

eile ar féidir a bhailiú (eitneacht, 

míchumas, céannacht inscne…). Chuige 

sin, baileofar sonraí maidir leis an tsraith 

seo a leanas de phríomhtháscairí: 

 

Leasú  65 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – tábla – ró 6 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Líon na líonraí agus na dtionscnamh 

trasnáisiúnta ina ndírítear ar 

chuimhneacháin agus ar oidhreacht 

Eorpach mar thoradh ar idirghabháil an 

chláir 

Líon na líonraí agus na dtionscnamh 

trasnáisiúnta ina ndírítear ar 

chuimhneacháin, oidhreacht agus idirphlé 

sibhialta Eorpach mar thoradh ar 

idirghabháil an chláir. 
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Leasú  66 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – tábla – ró 6 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Dáileadh geografach na dtionscadal 
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IARSCRÍBHINN: LIOSTA DE NA HEINTITIS NÓ NA DAOINE ÓNA BHFUAIR AN 
RAPÓIRTÉIR IONCHUR 

Déantar an liosta seo a leanas a tharraingt suas ar bhonn deonach amháin faoi fhreagracht 

eisiach an rapóirtéara. Tá ionchur faighte ag an rapóirtéir ó na heintitis nó na daoine seo a 

leanas agus an tuairim á hullmhú, go dtí gur glacadh í sa choiste: 

Eintiteas agus/nó duine 

Sochaí Shibhialta na hEorpa 

Fóram Eorpach na nÓg 

Comhairle Bhardais agus Réigiúin na hEorpa 

Fondúireacht Stefan Batory 

Association Française du Conseil des Communes et Régions de France 

Jeunes Fédéralistes européens 

Culture Action Europe 
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NÓS IMEACHTA – COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR 

Teideal An Clár um Chearta agus Luachanna a bhunú 

Tagairtí COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD) 

An Coiste Freagrach 

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach 

LIBE 

14.6.2018 
   

Tuairim ó 
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