
AD\1174439GA.docx PE629.439v02-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

Parlaimint na hEorpa
2014-2019

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

2018/0243(COD)

24.1.2019

TUAIRIM
ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus an Coiste um Fhorbairt 

maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle lena mbunaítear an Ionstraim maidir leis an gComharsanacht, an 
Fhorbairt agus an Comhar Idirnáisiúnta
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Rapóirtéir don tuairim: María Teresa Giménez Barbat



PE629.439v02-00 2/38 AD\1174439GA.docx

GA

PA_Legam



AD\1174439GA.docx 3/38 PE629.439v02-00

GA

RÉASÚNÚ GEARR

Leis an togra ón gCoimisiún Eorpach lena mbunaítear an ‘Ionstraim um an 
gComharsanacht, um Fhorbairt agus um Chomhar Idirnáisiúnta’ (2021-2027), déanfar 
roinnt ionstraimí AE um ghníomhaíocht sheachtrach ó CAE reatha a chomhtháthú, ar 
ionstraimí iad a rachaidh in éag an 31 Nollaig 2020:

• an Ionstraim Airgeadais le haghaidh Comhar um Fhorbairt (DCI),

• an Ionstraim Eorpach um Chomharsanacht (ENI),

• Ionstraim um Chomhpháirtíocht le haghaidh comhair le tríú tíortha (PI),

• an Ionstraim Eorpach i gcomhair Daonlathais agus Chearta an Duine (EIDHR),

• an Ionstraim lena gcuirtear le Cobhsaíocht agus le Síocháin (IcSP),

• Ciste Ráthaíochta do ghníomhaíochtaí seachtracha,

• Déanfaidh NDICI an Ciste Eorpach Forbraíochta (CEF) seachbhuiséadach reatha a 
chomhtháthú, lena n-áirítear saoráid infheistíochta ACC de chuid an Chiste Eorpaigh 
Forbraíochta.

Tá cur chun cinn luachanna bunúsacha agus chearta an duine i gcroílár na n-ionstraimí sin.

Le buiséad méadaithe de €89.2 billiún, is é NDICI an príomhbhealach a rannchuideoidh an 
tAontas leis an mbochtaineacht a dhíothú agus a thacóidh sé leis an daonlathas agus leis an 
bhforbairt inbhuanaithe ina tíortha comhpháirtíochta.

Cuimsítear trí phríomh-chomhchuid sa rialachán a bheartaítear: comhchuid gheografach, 
théamach agus mearfhreagartha.

Leis an gcomhchuid gheografach (imchlúdach airgeadais de EUR 68 mbilliún) 

Agus béim ar leith á leagan ar an limistéar Comharsanachta agus ar an Afraic fho-Shahárach, 
tabharfaidh sé aghaidh i gcomhpháirt a chéile ar dhúshláin dhomhanda amhail forbairt an 
duine lena n-áirítear comhionannas inscne, athrú aeráide, cosaint an chomhshaoil, imirce agus 
slándáil bia.

Leis an gcomhchuid théamach (imchlúdach airgeadais beartaithe de EUR 7 mbilliún) 

déanfar an chomhchuid gheografach a chomhlánú trí thacaíocht dhomhanda a thabhairt maidir 
le cearta an duine agus leis an daonlathas, leis an tsochaí shibhialta, leis an gcobhsaíocht agus 
leis an tsíocháin agus le dúshláin dhomhanda lena gclúdófar ábhair amhail sláinte, oideachas 
agus oiliúint, mná agus leanaí, obair chuibhiúil agus cosaint shóisialta, cultúr, imirce, 
comhshaol agus athrú aeráide, fuinneamh inmharthana, fás inbhuanaithe agus cuimsitheach, 
an earnáil phríobháideach agus údaráis áitiúla. 

Leis an gcomhchuid mearfhreagartha (imchlúdach airgeadais atá beartaithe de EUR 4 
billiún), 
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beidh sé de chumas ag an Aontas idirghabháil thapa agus éifeachtach a dhéanamh maidir le 
cosc na coinbhleachta agus freagairt ar ghéarchéimeanna nó ar staideanna éagobhsaíochta. 
beidh na tíortha comhpháirtíochta in ann a n-athléimneacht a mhéadú agus gníomhaíocht 
luath a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar thosaíochtaí agus ar riachtanais an Aontais 
maidir le beartas eachtrach. Tá cumhdach domhanda ag an gcomhpháirt seo freisin. Faoin 
gcomhpháirt sin, níl gá le clársceidealú. Déantar cur chun feidhme i bhfoirm bearta 
eisceachtúla um chúnamh, pleananna gníomhaíochta agus bearta aonair a ghlacadh go 
díreach.

Cúlchiste de chistí neamh-leithdháilte do dhúshláin agus tosaíochtaí atá ag teacht chun 
cinn (imchlúdach airgeadais beartaithe de EUR 10.2 billiún)

Áiritheofar leis go bhfreagrófar ar thosaíochtaí práinneacha go hiomchuí, go háirithe i réimsí 
na himirce agus na cobhsaíochta.

---

Aithníonn an Rapóirtéir gur léiríodh go bhfuil struchtúr na n-ionstraimí reatha 
neamhéifeachtúil, is é cuid den chúis leis sin ná an easpa solúbthachta a bhaineann leis, chun 
freagairt go tapa ar dhúshláin atá ag teacht chun cinn. Ar an gcúis sin, measann sí go mbeidh 
athbhreithniú nua iomchuí chun acmhainn freagartha an Aontais a neartú agus chun an tairbhe 
is mó is féidir a bhaint as idirghabhálacha comhcheangailte. 

Mar sin féin, creideann sí nár cheart go gcuirfeadh an struchtúr nua isteach ar ról agus ar 
rannpháirtíocht Pharlaimint na hEorpa maidir le clársceidealú agus cur chun feidhme na 
hionstraime nua agus an phróisis ghrinnscrúdúcháin.  

Cé go dtabharfar tacaíocht airgeadais do ghníomhaíochtaí maidir le soghluaisteacht foghlama 
le tríú tíortha trí bhíthin an Rialacháin faoin gClár Erasmus, mar aon le comhar agus idirphlé 
beartais idir AE agus na tíortha sin i réimsí an oideachais agus chultúir, creideann an 
Rapóirtéir gur cheart go mbeadh na cuspóirí atá socraithe le haghaidh na réimsí sin i bhfad 
níos uaillmhianaí.

Thairis sin, measann sí gur cheart tábhacht níos mó a thabhairt do réimsí an oideachais agus 
an chultúir, do rochtain ar oideachas cuimsitheach, cothrom agus ardcháilíochta a áirithiú do 
chách agus do chaidreamh cultúrtha idirnáisiúnta a chothú trí thaidhleoireacht chultúrtha. 

Léirítear tábhacht an oideachais mar cheann de na príomh-chomhchodanna de Chlár Oibre 
2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe in SFI 4 (‘Oideachas cuimsitheach, cothrom, ardcháilíochta 
a áirithiú agus deiseanna foghlama ar feadh an tsaoil a chur chun cinn do chách’). Go 
deimhin, réamhchoinníoll is ea oideachas níos fearr maidir le bochtaineacht a dhíothú, an 
fhorbairt dhaonna, cuimsiú sóisialta agus an comhionannas inscne.

Maidir leis an gcultúr, aithnítear níos mó ná riamh an tábhacht a bhaineann leis an gcomhar 
cultúrtha a chothú, lena n-áirítear an taidhleoireacht chultúrtha, mar bhealach chun 
comhthuiscint, urraim ar chearta an duine agus luachanna coiteanna a chur chun cinn.

Mar sin, creideann an Rapóirtéir gur cheart méid táscach de 15 % den bhuiséad atá beartaithe 
a dhíriú ar ghníomhaíochtaí oideachais agus cultúrtha.
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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus 
ar an gCoiste um Fhorbairt, mar na coistí atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san 
áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Ba cheart go mbeadh cuspóir 
ginearálta an Chláir “an Ionstraim maidir 
leis an gComharsanacht, an Fhorbairt agus 
an Comhar Idirnáisiúnta” ag cumhdach 
agus ag cur chun cinn leasanna agus 
luachanna an Aontais ar fud an domhain 
chun cuspóirí agus prionsabail 
ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais a 
shaothrú, mar a leagtar síos in 
Airteagal 3(5), Airteagal 8 agus 
Airteagal 21 den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach.

(1) Ba cheart go mbeadh cuspóir 
ginearálta an Chláir “an Ionstraim maidir 
leis an gComharsanacht, an Fhorbairt agus 
an Comhar Idirnáisiúnta” (an “Ionstraim”) 
ná a bheith ag cumhdach agus ag cur chun 
cinn meas ar luachanna bunúsacha, go 
háirithe daonlathas agus cearta an duine, 
agus iad a chur chun cinn, ar fud an 
domhain chun cuspóirí agus prionsabail 
ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais a 
shaothrú, mar a leagtar síos in 
Airteagal 3(5), Airteagal 8 agus 
Airteagal 21 den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) I gcomhréir le hAirteagal 21 den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach, 
saothróidh an tAontas an 

(2) I gcomhréir le hAirteagal 21 den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach, 
saothróidh an tAontas an 
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chomhsheasmhacht idir réimsí éagsúla a 
ghníomhaíochta seachtraí agus idir iad sin 
agus a bheartais eile agus cuirfidh sé 
roimhe an comhar a chothú go mór i réimsí 
uile an chaidrimh idirnáisiúnta. Ba cheart 
go rannchuideodh an réimse leathan de 
ghníomhaíochtaí is féidir a chur i gcrích 
leis an Rialachán seo leis na cuspóirí a 
leagtar amach san Airteagal sin den 
Chonradh.

chomhsheasmhacht idir réimsí éagsúla a 
ghníomhaíochta seachtraí agus idir iad sin 
agus a bheartais eile agus cuirfidh sé 
roimhe an comhar a chothú go mór i réimsí 
uile an chaidrimh idirnáisiúnta, lena n-
áirítear a ghné chultúrtha, i réimse an 
chultúir, réimse an oideachais, réimse an 
taighde agus réimse an spóirt, le cur 
chuige daoine le daoine. Ba cheart go 
rannchuideodh an réimse leathan de 
ghníomhaíochtaí is féidir a chur i gcrích 
leis an Rialachán seo leis na cuspóirí a 
leagtar amach san Airteagal sin den 
Chonradh.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) I gcomhréir leis an Teachtaireacht 
Chomhpháirteach “I dtreo straitéis AE le 
haghaidh caidreamh cultúrtha 
idirnáisiúnta”, atá formhuinithe le rún 
Pharlaimint na hEorpa an 5 Iúil 2017, ba 
cheart aitheantas a thabhairt in 
ionstraimí cistiúcháin Eorpacha agus go 
háirithe sa chlár seo d'ábharthacht an 
chultúir i gcaidreamh idirnáisiúnta agus 
don ról atá aige chun luachanna 
Eorpacha a chur chun cinn trí 
ghníomhaíochtaí tiomnaithe dírithe a 
bhfuil sé mar aidhm acu tionchar soiléir 
ón Aontas a bheith acu ar scála 
domhanda.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3b) I gcomhréir le hAirteagal 167 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
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Eorpaigh, cothóidh an tAontas agus na 
Ballstáit comhar le tríú tíortha agus le 
heagraíochtaí idirnáisiúnta is inniúil 
maidir le réimse an chultúir. Ba cheart go 
rannchuideodh an Rialachán seo leis na 
cuspóirí a leagtar amach san Airteagal 
sin den Chonradh.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3c) Ba cheart go mbeadh forálacha an 
Rialacháin seo i gcomhréir le Treoir (AE) 
Uimh. 2016/801 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle1a.

____________________
1aTreoir (AE) 2016/801 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Bealtaine 2016 maidir leis na 
coinníollacha ligean isteach agus cónaí 
náisiúnaigh tríú tír chun críocha taighde, 
staidéar, oiliúna, seirbhíse deonaí, 
scéimeanna malartaithe daltaí nó 
tionscadal oideachais agus obair au pair 
(IO L 132, 21.5.2016, lch. 21).

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Is é is cuspóir príomhúil do 
bheartas an Aontais maidir leis an gcomhar 
um fhorbairt, mar a leagtar síos in 
Airteagal 208 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh, an bhochtaineacht a 
laghdú agus, san fhadtéarma, deireadh a 
chur léi ar fad. Gné eile de bheartas an 
Aontais maidir leis an gcomhar um 
fhorbairt is ea cuspóirí ghníomhaíocht 
sheachtrach an Aontais a ghnóthú, go 

(4) Is é is cuspóir príomhúil do 
bheartas an Aontais maidir leis an gcomhar 
um fhorbairt, mar a leagtar síos in 
Airteagal 208 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh, an bhochtaineacht a 
laghdú agus, san fhadtéarma, deireadh a 
chur léi ar fad. Gné eile de bheartas an 
Aontais maidir leis an gcomhar um 
fhorbairt is ea cuspóirí ghníomhaíocht 
sheachtrach an Aontais a ghnóthú, go 



PE629.439v02-00 8/38 AD\1174439GA.docx

GA

háirithe na cuspóirí sin a leagtar amach in 
Airteagal 21(2)(d) den Chonradh ar an 
Aontas Eorpach maidir le tacú le forbairt 
inbhuanaithe eacnamaíoch, shóisialta agus 
chomhshaoil na dtíortha i mbéal forbartha, 
agus é mar phríomhaidhm aige deireadh a 
chur leis an mbochtaineacht.

háirithe na cuspóirí sin a leagtar amach in 
Airteagal 21(2)(d) den Chonradh ar an 
Aontas Eorpach maidir le tacú le forbairt 
inbhuanaithe eacnamaíoch, shóisialta, 
chultúrtha, oideachasúil agus 
chomhshaoil na dtíortha i mbéal forbartha, 
agus é mar phríomhaidhm aige deireadh a 
chur leis an mbochtaineacht.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Is é an comhthéacs domhanda le 
haghaidh gníomhú go saothrófar ord 
domhanda atá bunaithe ar rialacha ina 
mbeidh an t-iltaobhachas mar 
chroíphrionsabal agus na Náisiúin 
Aontaithe ag feidhmiú ina chroílár. Clár 
Oibre 2030, mar aon le Comhaontú Pháras 
maidir leis an athrú aeráide57 agus Clár 
Oibre Gníomhaíochta Addis Ababa58 agus 
freagairt an phobail idirnáisiúnta do na 
dúshláin agus na treochtaí domhanda i 
ndáil leis an bhforbairt inbhuanaithe. Creat 
polaitiúil bunathraitheach é Clár Oibre 
2030, a bhfuil na spriocanna forbartha 
inbhuanaithe ina chroílár, arb é is aidhm dó 
deireadh a chur leis an mbochtaineacht 
agus an fhorbairt inbhuanaithe a bhaint 
amach ar fud an domhain. Tá raon feidhme 
uilíoch aige lena bhforáiltear do chreat 
gníomhaíochta comhroinnte cuimsitheach 
atá infheidhme maidir leis an Aontas, lena 
Bhallstáit agus lena chomhpháirtithe. Tá 
cothromaíocht ann idir gnéithe 
eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil 
na forbartha inbhuanaithe ina n-aithnítear 
na hidirnaisc bhuntábhachtacha idir a 
chuspóirí agus a spriocanna. Is é is aidhm 
do Chlár 2030 gan aon duine a fhágáil ar 
leataobh. Déanfar cur chun feidhme Chlár 
Oibre 2030 a chomhordú go cúramach le 
ceangaltais idirnáisiúnta ábhartha eile. Ba 

(7) Is é an comhthéacs domhanda le 
haghaidh gníomhú go saothrófar ord 
domhanda atá bunaithe ar rialacha ina 
mbeidh an t-iltaobhachas mar 
chroíphrionsabal agus na Náisiúin 
Aontaithe ag feidhmiú ina chroílár. Clár 
Oibre 2030, mar aon le Comhaontú Pháras 
maidir leis an athrú aeráide agus Clár Oibre 
Gníomhaíochta Addis Ababa agus freagairt 
an phobail idirnáisiúnta do na dúshláin 
agus na treochtaí domhanda i ndáil leis an 
bhforbairt inbhuanaithe. Creat polaitiúil 
bunathraitheach é Clár Oibre 2030, a bhfuil 
na spriocanna forbartha inbhuanaithe ina 
chroílár, arb é is aidhm dó deireadh a chur 
leis an mbochtaineacht agus an fhorbairt 
inbhuanaithe a bhaint amach ar fud an 
domhain. Tá raon feidhme uilíoch aige lena 
bhforáiltear do chreat gníomhaíochta 
comhroinnte cuimsitheach atá infheidhme 
maidir leis an Aontas, lena Bhallstáit agus 
lena chomhpháirtithe. Tá cothromaíocht 
ann idir gnéithe eacnamaíocha, sóisialta, 
cultúrtha, oideachasúla agus comhshaoil 
na forbartha inbhuanaithe ina n-aithnítear 
na hidirnaisc ríthábhachtacha idir a 
chuspóirí agus a spriocanna. Is é is aidhm 
do Chlár 2030 gan aon duine a fhágáil ar 
leataobh. Déanfar cur chun feidhme Chlár 
Oibre 2030 a chomhordú go cúramach le 
ceangaltais idirnáisiúnta ábhartha eile. Ba 
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cheart aird ar leith thabhairt sna 
gníomhaíochtaí a chuirtear i gcrích leis an 
Rialachán seo ar na hidirnaisc idir 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus ar 
ghníomhaíochtaí lánpháirtithe lenar féidir 
tairbhí indíreacha a chruthú agus lenar 
féidir cuspóirí iolracha a chomhlíonadh ar 
bhealach comhchuibhiúil.

cheart aird ar leith a thabhairt sna 
gníomhaíochtaí a dhéantar faoin Rialachán 
seo ar thacú leis na hidirnaisc idir 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus ar 
ghníomhaíochtaí lánpháirtithe lenar féidir 
tairbhí indíreacha a chruthú agus lenar 
féidir cuspóirí iolracha a chomhlíonadh ar 
bhealach comhchuibhiúil, gan an bonn a 
bhaint ó chinn eile, i gcomhréir le Sprioc 
Forbartha Inbhuanaithe 4.

_________________ _________________
57 Arna shíniú i Nua-Eabhrac an 
22 Aibreán 2016.

57 Arna shíniú i Nua-Eabhrac an 
22 Aibreán 2016.

58 “Clár Oibre Gníomhaíochta Addis 
Ababa an Tríú Comhdháil Idirnáisiúnta um 
Maoiniú Forbraíochta”, a glacadh an 
16 Meitheamh 2015 agus a d’fhormhuinigh 
Comhthionól Ginearálta na Náisiún 
Aontaithe an 27 Iúil 2015 (A/RES/69/313).

58 “Clár Oibre Gníomhaíochta Addis 
Ababa an Tríú Comhdháil Idirnáisiúnta um 
Maoiniú Forbraíochta”, a glacadh an 
16 Meitheamh 2015 agus a d’fhormhuinigh 
Comhthionól Ginearálta na Náisiún 
Aontaithe an 27 Iúil 2015 (A/RES/69/313).

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) Imríonn cultúr ról sonrach mar 
cholún d’fhorbairt inbhuanaithe atá in 
ann seasamh leis féin agus mar 
phríomhchumasóir de Spriocanna 
Forbraíochta Inbhuanaithe atá ann 
cheana araon. Tiomáineann cultúr 
nuálaíocht agus athrú i dtaobh iompair 
chun cinn trí nósanna saoil nua agus 
paraidímí i dtaca le forbairt inbhuanaithe 
a chruthú, agus cumasaíonn sé cuir 
chuige atá bunaithe sa phobal nó 
fréamhaithe go háitiúil a bhfuil gá leo le 
go mbeidh tuiscint ann go háitiúil faoin 
bhforbairt inbhuanaithe. Spreagann 
rannpháirtíocht chultúrtha iompar atá 
freagrach ó thaobh an chomhshaoil de, 
feabhsaíonn sí sláinte choirp agus 
mheabhair agus folláine agus éascaíonn 
sí agus cuireann sí chun cinn idirphlé 
idirchultúrtha, meas ar dhaoine eile agus 
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lánpháirtiú sóisialta mhionlaigh, 
feabhsaíonn sí tinreamh ar scoil agus an 
mó a dhéanann daoine óga, agus ar an 
gcaoi sin, rannchuidíonn sí le agus 
éascaíonn sí a lán de na Spriocanna 
Forbraíochta Inbhuanaithe atá ann 
cheana a bhaint amach. Ba cheart don 
rialachán seo leas a bhaint as an 
gcumhacht atá ag cultúr agus oideachas 
nithe a athrú chun na Spriocanna 
Forbraíochta Inbhuanaithe a bhaint 
amach.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Ba cheart cur chun feidhme an 
Rialacháin seo a threorú leis na cúig 
phrionsabal a bhunaítear leis an Straitéis 
Dhomhanda maidir le Beartas Eachtrach 
agus Slándála an Aontais Eorpaigh (an 
‘Straitéis Dhomhanda’), a tíolacadh an 
19 Meitheamh 2016, arb ionann í agus fís 
agus creat an Aontais Eorpaigh le haghaidh 
rannpháirtíocht sheachtrach a bheidh 
aontaithe agus freagrach i 
gcomhpháirtíocht le páirtithe eile chun a 
luachanna agus a leasanna a chur chun 
cinn. Ba cheart don Aontas 
comhpháirtíochtaí a fheabhsú, idirphlé 
maidir le beartais a chur chun cinn agus 
freagairtí comhchoiteanna a cheapadh ar 
dhúshláin atá ann don domhan uile. Ba 
cheart go dtacódh a ghníomhaíocht le 
leasanna agus luachanna an Aontais ina 
ghnéithe uile, lena n-áirítear an tsíocháin a 
chaomhnú, coinbhleachtaí a chosc, an 
tslándáil idirnáisiúnta a neartú, dul i ngleic 
le bunchúiseanna na himirce neamhrialta 
agus cabhrú le pobail, le tíortha agus le 
réigiúin atá ag tabhairt aghaidh ar thubaistí 
nádúrtha nó ar thubaistí de dhéanamh an 
duine, tacú leis an mbeartas trádála, leis an 
taidhleoireacht i ndáil leis an ngeilleagar 
agus leis an gcomhordú eacnamaíoch, le 

(8) Ba cheart cur chun feidhme an 
Rialacháin seo a threorú leis na cúig 
phrionsabal a bhunaítear leis an Straitéis 
Dhomhanda maidir le Beartas Eachtrach 
agus Slándála an Aontais Eorpaigh (an 
‘Straitéis Dhomhanda’)59, a tíolacadh an 
19 Meitheamh 2016, arb ionann í agus fís 
agus creat an Aontais Eorpaigh le haghaidh 
rannpháirtíocht sheachtrach a bheidh 
aontaithe agus freagrach i 
gcomhpháirtíocht le páirtithe eile chun a 
luachanna agus a leasanna a chur chun 
cinn. Ba cheart don Aontas 
comhpháirtíochtaí a fheabhsú, idirphlé 
maidir le beartais a chur chun cinn agus 
freagairtí comhchoiteanna a cheapadh ar 
dhúshláin atá ann don domhan uile. Ba 
cheart go dtacódh a ghníomhaíocht le 
leasanna agus luachanna an Aontais ina 
ghnéithe uile, lena n-áirítear an tsíocháin 
bhuan a chaomhnú, coinbhleachtaí a 
chosc, an tslándáil idirnáisiúnta a neartú, 
dul i ngleic le bunchúiseanna na himirce 
neamhrialta agus easáitiú daoine agus 
cabhrú le pobail, le tíortha agus le réigiúin 
atá ag tabhairt aghaidh ar thubaistí 
nádúrtha nó ar thubaistí de dhéanamh an 
duine, oideachas ardcháilíochta 
cuimsitheach agus cothrom agus 
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réitigh agus teicneolaíochtaí digiteacha a 
chur chun cinn, agus leis an ngné 
idirnáisiúnta de bheartais an Aontais a 
chothú. Agus é ag cur a leasanna chun 
cinn, ba cheart don Aontas na prionsabail 
maidir leis an urraim ar ardchaighdeáin 
shóisialta agus chomhshaoil, ar an smacht 
reachta, ar an dlí idirnáisiúnta agus ar 
chearta an duine a chomhlíonadh agus a 
chur chun cinn.

deiseanna foghlama ar feadh an tsaoil a 
chothú do chách, tacú le beartas trádála 
atá saor, cothrom agus inbhuanaithe, le 
fiontraíocht, taidhleoireacht eacnamaíoch 
agus cultúrtha agus leis an gcomhordú 
eacnamaíoch, le ról an chultúir i 
gcaidreamh idirnáisiúnta, 
rannpháirtíocht na n-óg agus cur chuige 
daoine le daoine a chuireann nuálaíocht, 
réitigh agus teicneolaíochtaí digiteacha 
chun cinn, agus leis an ngné idirnáisiúnta 
de bheartais an Aontais a chothú, agus le 
hoidhreacht chultúrtha a chosaint, go 
háirithe i limistéir ina bhfuil 
coinbhleachtaí. Agus é ag cur a leasanna 
chun cinn, ba cheart don Aontas na 
prionsabail maidir leis an urraim ar 
ardchaighdeáin shóisialta agus 
chomhshaoil, ar an smacht reachta, ar an 
dlí idirnáisiúnta agus ar chearta an duine a 
chomhlíonadh agus a chur chun cinn. Ina 
theannta sin, ba cheart ról 
comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha 
faoin Rialachán seo a fhiosrú tuilleadh go 
háirithe i dtaca le comhar cultúrtha ar 
fud an domhain agus taidhleoireacht 
phoiblí.

_________________ _________________
59 ‘Fís chomhroinnte, 
comhghníomhaíochtaí: Eoraip níos láidre. 
Straitéis Dhomhanda maidir le Beartas 
Eachtrach agus Slándála AE’, Meitheamh 
2016.

59 ‘Fís chomhroinnte, 
comhghníomhaíochtaí: Eoraip níos láidre. 
Straitéis Dhomhanda maidir le Beartas 
Eachtrach agus Slándála AE’, Meitheamh 
2016.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Foráiltear leis an gComhdhearcadh 
nua Eorpach maidir le Forbairt (‘An 
Comhdhearcadh’)60, a síníodh an 
7 Meitheamh 2017, an creat le haghaidh 
cur chuige coiteann maidir le comhar an 

(9) Foráiltear leis an gComhdhearcadh 
nua Eorpach maidir le Forbairt (‘An 
Comhdhearcadh’)60, a síníodh an 
7 Meitheamh 2017, an creat le haghaidh 
cur chuige coiteann maidir le comhar an 
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Aontais agus a Bhallstát um fhorbairt chun 
Clár 2030 agus Clár Oibre Gníomhaíochta 
Addis Ababa a chur chun feidhme. 
Deireadh a chur le gach gné den 
bhochtaineacht, dul i ngleic leis an 
idirdhealú agus neamhionannais, gan aon 
duine a fhágáil ar leataobh agus an 
athléimneacht a neartú – sin é atá i gcroílár 
bheartas an Aontais maidir leis an gcomhar 
um fhorbairt.

Aontais agus a Bhallstát um fhorbairt chun 
Clár 2030 agus Clár Oibre Gníomhaíochta 
Addis Ababa a chur chun feidhme. 
Deireadh a chur le gach gné den 
bhochtaineacht, dul i ngleic leis an 
idirdhealú agus neamhionannais, rochtain 
ar oideachas de cháilíocht mhaith a 
áirithiú, gan aon duine a fhágáil ar 
leataobh agus an athléimneacht a neartú – 
sin é atá i gcroílár bheartas an Aontais 
maidir leis an gcomhar um fhorbairt.

_________________ _________________
60 “An Comhdhearcadh nua Eorpach 
maidir le Forbairt (‘An Comhdhearcadh’) 
‘Ár Saol, Ár nDínit, Ár dTodhchaí’” sa 
Chomhráiteas ón gComhairle agus ó 
Ionadaithe rialtais na mBallstát ag teacht le 
chéile dóibh i dtionól na Comhairle, ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gCoimisiún 
Eorpach, an 8 Meitheamh 2017.

60 “An Comhdhearcadh nua Eorpach 
maidir le Forbairt (‘An Comhdhearcadh’) 
‘Ár Saol, Ár nDínit, Ár dTodhchaí’” sa 
Chomhráiteas ón gComhairle agus ó 
Ionadaithe rialtais na mBallstát ag teacht le 
chéile dóibh i dtionól na Comhairle, ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gCoimisiún 
Eorpach, an 8 Meitheamh 2017.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9a) Imríonn an cultúr, lena n-áirítear 
idirphlé idirchultúrtha, ról thar a bheith 
tábhachtach i gcaidreamh seachtrach 
agus i mbeartais um fhorbairt, go háirithe 
chun coinbhleachtaí a chosc agus chun 
coinbhleachtaí a réiteach, i ndéanamh na 
síochána agus chun cumhacht a thabhairt 
do phobail áitiúla. Tá gá, dá bharr sin, le 
straitéis uaillmhianach agus dhaingean 
chultúir, lena n-áirítear taidhleoireacht 
chultúrtha, chun Comhréiteach Eorpach 
maidir le Forbairt a bhaint amach.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) De bhun na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe, ba cheart rannchuidiú sa 
Rialachán seo le faireachán agus tuairisciú 
a dhéanamh ar bhonn treisithe a dhíreofar 
ar thorthaí, lena gcumhdófar aschur, torthaí 
agus tionchair i dtíortha comhpháirtíochta a 
bhaineann leas as cúnamh airgeadais 
seachtrach an Aontais. Go hairithe, mar a 
comhaontaíodh sa Chomhdhearcadh, 
meastar go gcaithfear i ngníomhaíochtaí 
faoin Rialachán seo 20 % den Chúnamh 
Forbartha Oifigiúil a chistítear faoin 
Rialachán seo leis na réimsí, cuimsiú 
sóisialta agus forbairt dhaonna, lena n-
áirítear comhionannas inscne agus 
cumhachtú ban.

(13) De bhun na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe, ba cheart rannchuidiú sa 
Rialachán seo le faireachán agus tuairisciú 
a dhéanamh ar bhonn treisithe a dhíreofar 
ar thorthaí, lena gcumhdófar aschur, torthaí 
agus tionchair i dtíortha comhpháirtíochta a 
bhaineann leas as cúnamh airgeadais 
seachtrach an Aontais. Go háirithe, mar a 
comhaontaíodh sa Chomhdhearcadh, 
meastar go gcaithfear i ngníomhaíochtaí 
faoin Rialachán seo 20 % den Chúnamh 
Forbartha Oifigiúil a chistítear faoin 
Rialachán seo leis na réimsí, cuimsiú 
sóisialta agus forbairt dhaonna, lena n-
áirítear réimsí an oideachais, an chultúir 
agus an spóirt, comhionannas inscne agus 
cumhachtú na mban, daoine óga, agus 
cumhachtú leanaí chun forbairt 
inbhuanaithe a bhaint amach.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Ba cheart go léireofaí sa Rialachán 
seo an gá atá le díriú ar thosaíochtaí 
straitéiseacha, ó thaobh na tíreolaíochta de 
– an Afraic agus Comharsanacht na 
hEorpa, mar aon le tíortha atá leochaileach 
agus na tíortha is mó atá ar an anás, ach ó 
thaobh téama de freisin – an tslándáil, an 
imirce, athrú aeráide agus cearta daonna.

(17) Ba cheart go léireofaí sa Rialachán 
seo an gá atá le díriú ar thosaíochtaí 
straitéiseacha, ó thaobh na tíreolaíochta de 
– an Afraic agus Comharsanacht na 
hEorpa, mar aon le tíortha atá leochaileach 
agus na tíortha is mó atá ar an anás, ach ó 
thaobh téama de freisin – an tslándáil, an 
imirce, athrú aeráide, oideachas, cultúr 
agus oidhreacht chultúrtha, 
rannpháirtíocht na saoránach, dea-
rialachas, comhionannas inscne, 
comhdheiseanna, cuimsiú na n-óg agus 
cearta daonna.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
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Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Is é is aidhm atá le Beartas 
Comharsanachta na hEorpa, mar a 
athbhreithníodh in 201562, tíortha 
comharsanachta a chobhsú agus an 
athléimneacht a neartú, go háirithe trí 
bhorradh a chur faoin bhfás eacnamaíoch, 
atá ar phríomhthosaíochtaí polaitiúla an 
Aontais. D’fhonn a chuspóir a ghnóthú, bhí 
Beartas athbhreithnithe Comharsanachta na 
hEorpa ag díriú ar cheithre réimse 
tosaíochta: an dea-rialachas, an daonlathas, 
an smacht reachta agus cearta daonna, agus 
fócas ar leith á dhíriú ar chaidreamh a 
dhéanamh leis an tsochaí shibhialta níos 
mó; forbairt eacnamaíoch; slándáil; imirce 
agus soghluaisteacht, lena n-áirítear dul i 
ngleic le bunchúiseanna na himirce 
neamhrialta agus an easáitithe éigeantaigh. 
Is saintréithe de chuid Bheartas 
Comharsanachta na hEorpa iad an difreáil 
agus an úinéireacht fhrithpháirteach, lena 
n-aithnítear leibhéil éagsúla caidrimh, agus 
lena léirítear leasanna gach tíre maidir le 
cineál agus fócas a comhpháirtíochta leis 
an Aontas.

(19) Is é is aidhm atá le Beartas 
Comharsanachta na hEorpa, mar a 
athbhreithníodh in 2015, tíortha 
comharsanachta a chobhsú agus an 
athléimneacht a neartú, go háirithe trí 
bhorradh a chur faoin bhfás eacnamaíoch, 
atá ar phríomhthosaíochtaí polaitiúla an 
Aontais. D’fhonn a chuspóir a ghnóthú, bhí 
Beartas athbhreithnithe Comharsanachta na 
hEorpa ag díriú ar cheithre réimse 
tosaíochta: an dea-rialachas, an daonlathas, 
an smacht reachta agus cearta an duine, 
agus dírithe go háirithe ar chumarsáid 
bhreise a dhéanamh leis an tsochaí 
shibhialta, ar oideachas agus oiliúint 
ardchaighdeáin agus cur chuige daoine le 
daoine, forbairt eacnamaíoch agus 
shóisialta inbhuanaithe a chur chun cinn; 
slándáil; imirce agus soghluaisteacht, lena 
n-áirítear dul i ngleic le bunchúiseanna na 
himirce neamhrialta agus an easáitithe 
pobail agus an easáitithe éigeantaigh, 
lena n-áirítear trí chomhar oideachasúil 
agus cultúrtha. Is saintréithe de chuid 
Bheartas Comharsanachta na hEorpa iad an 
difreáil agus an úinéireacht 
fhrithpháirteach, lena n-aithnítear leibhéil 
éagsúla caidrimh, agus lena léirítear 
leasanna gach tíre maidir le cineál agus 
fócas a comhpháirtíochta leis an Aontas.

_________________ _________________
62 Teachtaireacht Chomhpháirteach chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste 
na Réigiún, “Athbhreithniú ar Bheartas 
Comharsanachta na hEorpa”, 
18 Samhain 2015.

62 Teachtaireacht Chomhpháirteach chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste 
na Réigiún, “Athbhreithniú ar Bheartas 
Comharsanachta na hEorpa”, 
18 Samhain 2015.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Ba cheart go dtacófaí sa Rialachán 
seo le cur chun feidhme comhaontaithe 
comhlachais nuachóirithe le tíortha atá mar 
chuid de Ghrúpa na Stát san Afraic, sa 
Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin 
(ACC) agus ba cheart go mbeadh an deis 
ag an Aontas Eorpach agus a 
chomhpháirtithe ACC comhaontais láidre 
bhreise a fhorbairt i dtaca le 
príomhdhúshláin dhomhanda. Go háirithe, 
ba cheart go mbeadh tacaíocht sa 
Rialachán seo go leanfaí leis an gcomhar 
atá i bhfeidhm idir an tAontas Eorpach 
agus an tAontas Afracach i gcomhréir le 
Straitéis Chomhpháirteach an Aontais 
Eorpaigh agus na hAfraice agus cur le 
comhaontú amach anseo idir an tAontas 
Eorpach agus tíortha ACC tar éis 2020, 
lena n-áirítear cur chuige ilchríochach i 
leith na hAfraice.

(20) Ba cheart go dtacófaí sa Rialachán 
seo le cur chun feidhme comhaontaithe 
comhlachais nuachóirithe le tíortha atá mar 
chuid de Ghrúpa na Stát san Afraic, sa 
Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin 
(ACC) agus ba cheart go mbeadh an deis 
ag an Aontas Eorpach agus a 
chomhpháirtithe ACC comhaontais láidre 
bhreise a fhorbairt i dtaca le 
príomhdhúshláin dhomhanda. Go háirithe, 
ba cheart go mbeadh tacaíocht sa 
Rialachán seo go leanfaí leis an gcomhar 
atá i bhfeidhm idir an tAontas Eorpach 
agus an tAontas Afracach i gcomhréir le 
Straitéis Chomhpháirteach an Aontais 
Eorpaigh agus na hAfraice, lena n-áirítear 
an rannpháirteachas ón Afraic agus ó AE 
chun cearta leanaí chomh maith le 
cumhachtú ógra na hEorpa agus na 
hAfraice a chur chun cinn, agus cur le 
comhaontú amach anseo idir an tAontas 
Eorpach agus tíortha ACC tar éis 2020, 
lena n-áirítear cur chuige ilchríochach i 
leith na hAfraice.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Ba cheart cistiúchán ón Rialachán 
seo a úsáid chun gníomhaíochtaí a 
mhaoiniú faoi ghnéithe idirnáisiúnta 
Erasmus, ar i gcomhréir le Rialachán 
Erasmus68 ba cheart a gcur chun feidhme a 
chur i gcrích.

(22) Ba cheart cistiúchán ón Rialachán 
seo a úsáid chun gníomhaíochtaí a 
mhaoiniú faoi ghnéithe idirnáisiúnta 
Erasmus agus Eoraip na Cruthaitheachta, 
ar i gcomhréir le Rialachán Erasmus68 agus 
Rialachán Eoraip na Cruthaitheachta68a 
ba cheart a gcur chun feidhme a chur i 
gcrích.

_________________ _________________
68 COIM (2018) 367 final Togra le 
haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle lena 

68 COIM (2018) 367 final Togra le 
haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle lena 
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mbunaítear ‘Erasmus’: clár an Aontais um 
oideachas, um oiliúint, um an óige agus um 
an spórt agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (AE) 1288/2013

mbunaítear ‘Erasmus’: clár an Aontais um 
oideachas, um oiliúint, um an óige agus um 
an spórt agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (AE) 1288/2013;
68a COM (2018) final Togra le haghaidh 
Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle lena mbunaítear Clár 
Eoraip na Cruthaitheachta (2021 go 
2027) agus lena n-aisghairtear Rialachán 
(AE) Uimh. 1295/2013.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Cé gur cheart daonlathas agus 
cearta daonna, lena n-áirítear 
comhionannas inscne agus cumhachtú ban, 
a léiriú trí chur chun feidhme an Rialacháin 
seo, ba cheart go mbeadh ról comhlántach 
sainiúil breise ag cúnamh an Aontais faoi 
na cláir théamacha le haghaidh cearta 
daonna agus daonlathas agus eagraíochtaí 
na sochaí sibhialta de bhrí go bhfuil gné 
dhomhanda ag baint leis agus go bhfuil 
neamhspleáchas gníomhaíochta aige ó 
thoiliú rialtais agus údaráis phoiblí na dtríú 
tíortha lena mbaineann.

(25) Cé gur cheart daonlathas agus 
cearta daonna, lena n-áirítear 
comhionannas inscne agus cumhachtú ban 
agus na n-óg, a léiriú trí chur chun 
feidhme an Rialacháin seo, ba cheart go 
mbeadh ról comhlántach sainiúil breise ag 
cúnamh an Aontais faoi na cláir théamacha 
le haghaidh cearta daonna agus daonlathas 
agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta de 
bhrí go bhfuil gné dhomhanda ag baint leis 
agus go bhfuil neamhspleáchas 
gníomhaíochta aige ó thoiliú rialtais agus 
údaráis phoiblí na dtríú tíortha lena 
mbaineann.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 28 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(28a) I bhfianaise a ábhartha atá sé 
aghaidh a thabhairt ar an oideachas agus 
ar chultúr i gcomhréir le Clár Oibre 2030 
don Fhorbairt Inbhuanaithe agus le 
straitéis AE maidir le caidreamh cultúrtha 
idirnáisiúnta, ba cheart go 
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rannchuideodh an Rialachán seo le 
hoideachas ardchaighdeáin cuimsitheach 
agus cothrom a áirithiú, le deiseanna 
foghlama ar feadh an tsaoil do chách a 
chur chun cinn agus caidreamh cultúrtha 
idirnáisiúnta a chothú i bhfianaise ról an 
Aontais mar ghníomhaí domhanda.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 34

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(34) Ba cheart go mbeadh EFSD+ 
dírithe ar thacú le hinfheistíochtaí mar 
mhodh chun rannchuidiú le Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe a ghnóthú trí 
bhíthin forbairt eacnamaíoch agus 
shóisialta atá inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a chothú, agus athléimneacht 
shocheacnamaíoch tíortha 
comhpháirtíochta a chur chun cinn, lena 
ndíreofar fócas ar leith ar an 
mbochtaineacht a dhíothú, fás inbhuanaithe 
agus cuimsitheach, cruthú post cuibhiúil, 
deiseanna eacnamaíocha, scileanna agus 
fiontraíocht, earnálacha socheacnamaíocha, 
micrifhiontair, fiontair bheaga agus 
mheánmhéide mar aon le haghaidh a 
thabhairt ar bhunchúiseanna sonracha 
socheacnamaíocha atá leis an imirce 
neamhrialta, i gcomhréir leis na doiciméid 
ábhartha tháscacha clársceidealaithe. Ba 
cheart aird ar leith a thabhairt do thíortha a 
shainaithnítear ina dtíortha i staideanna 
leochaileachta nó coinbhleachta, ina 
dTíortha is Lú Forbairt agus ina dtíortha 
bochta a bhfuil fiachais ollmhóra acu.

(34) Ba cheart go mbeadh EFSD+ 
dírithe ar thacú le hinfheistíochtaí mar 
mhodh chun rannchuidiú le Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe a ghnóthú trí 
bhíthin forbairt eacnamaíoch, chultúrtha 
agus shóisialta atá inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a chothú, tacú le córais nua-
aimseartha oideachais, struchtúir 
chultúrtha a neartú agus athléimneacht 
shocheacnamaíoch thíortha 
comhpháirtíochta a chur chun cinn. Ba 
cheart dó díriú go háirithe ar an 
mbochtaineacht a dhíothú, lena n-áirítear 
bochtaineacht oideachasúil, cur chun 
cinn oideachas agus oiliúint 
ardchaighdeáin atá cuimsitheach agus 
cothrom, fás inbhuanaithe agus 
cuimsitheach, rochtain leathan ar chultúr, 
cruthú post cuibhiúil, scileanna inaistrithe 
agus an fhiontraíocht, lena n-áirítear 
fiontraíocht shóisialta, earnálacha 
socheacnamaíocha, micrifhiontair, fiontair 
bheaga agus mheánmhéide mar aon le 
haghaidh a thabhairt ar bhunchúiseanna 
sonracha socheacnamaíocha atá leis an 
imirce neamhrialta agus easáitiú pobail, i 
gcomhréir leis na doiciméid ábhartha 
tháscacha clársceidealaithe. Ba cheart aird 
ar leith a thabhairt do thíortha a 
shainaithnítear ina dtíortha i staideanna 
leochaileachta nó coinbhleachta, ina 
dTíortha is Lú Forbairt agus ina dtíortha 
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bochta a bhfuil fiachais ollmhóra acu.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 34 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(34a) Tá sé ríthábhachtach freisin, i 
gcomhréir le luachanna bunúsacha na 
hEorpa, go mbainfear feidhm as EFSD+ 
chun feabhas a chur ar rochtain ar 
oideachas do gach leanbh i limistéir ina 
bhfuil éigeandáil dhaonnúil chomh maith 
le tacú le bunú conairí oideachais chun a 
áirithiú go gcaomhnaítear an ceart chun 
oideachais do leanaí a easáitíodh go 
héigeantach agus atá ar imirce.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 34 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(34b) Ba cheart cur leis an ngné 
idirnáisiúnta den Chlár Erasmus Plus 
agus arb é is aidhm dó deiseanna 
soghluaisteachta agus comhair a mhéadú 
do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí ó 
thíortha i mbéal forbartha - ag tabhairt 
tacaíochta d’fhorbairt acmhainní i dtríú 
tíortha, d’fhorbairt scileanna, do 
mhalartuithe daoine le daoine, agus ag an 
am céanna líon níos mó deiseanna le 
haghaidh comhair agus soghluaisteachta 
le tíortha forbartha agus tíortha atá i 
mbéal forbartha a chur ar fáil.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 1 – pointe b
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) ar an leibhéal domhanda, an 
daonlathas, an smacht reachta agus cearta 
an duine a dhaingniú agus tacú leo, tacú le 
heagraíochtaí de chuid na sochaí sibhialta, 
cobhsaíocht agus síocháin a chur chun cinn 
agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
dhomhanda eile, lena n-áirítear imirce agus 
soghluaisteacht;

(b) ar an leibhéal domhanda, an 
daonlathas, an smacht reachta agus cearta 
an duine a dhaingniú agus tacú leo, 
féachaint le cáilíocht an oideachais a 
fheabhsú agus é a dhéanamh inrochtana 
do chách, tacú le heagraíochtaí de chuid na 
sochaí sibhialta, cobhsaíocht agus síocháin 
a chur chun cinn agus aghaidh a thabhairt 
ar dhúshláin dhomhanda eile, lena n-
áirítear imirce agus soghluaisteacht;

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) chun oideachas ardchaighdeáin 
cuimsitheach a chothú mar chumasóir 
bunriachtanach le haghaidh spriocanna 
um fhorbairt agus um chomhar 
idirnáisiúnta, trí éagothromaíochtaí agus 
bochtaineacht a laghdú, trí dhaoine a 
chumhachtú saol folláin agus 
inbhuanaithe a bheith acu agus trí 
chaoinfhulaingt agus eolas a chothú chun 
sochaithe níos síochánta a thógáil;

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 4 – fomhír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) cur le neartú athléimneachta stát, 
sochaithe, pobal agus daoine aonair agus le 
nascadh le chéile cabhair dhaonnúil agus 
gníomhaíocht um fhorbairt;

(b) cur le neartú athléimneachta stát, 
sochaithe, pobal, na sochaí sibhialta agus 
daoine aonair agus le nascadh le chéile 
cabhair dhaonnúil agus gníomhaíocht um 
fhorbairt;

Leasú 25
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Chun an ghné idirnáisiúnta a 
bhaineann le réimsí an oideachais agus 
an chultúir a chur chun cinn, 
leithdháilfear méid táscach de, ar a 
laghad, 15 % den imchlúdach airgeadais 
dá dtagraítear i mír 1 ar ghníomhaíochtaí 
maidir le comhar agus le hidirphlé 
beartais i leith an chultúir, an oideachais, 
na n-óg, agus an spóirt le tríú tíortha;

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Cuirfear cur chuige i bhfeidhm atá 
bunaithe ar chearta lena gcuimseofar cearta 
uile an duine, bíodh siad sibhialta nó 
polaitiúil, eacnamaíoch, sóisialta nó 
cultúrtha chun prionsabail chearta an duine 
a chomhtháthú, chun cuidiú le sealbhóirí 
ceart agus iad ag éileamh a gceart agus é 
dírithe ar ghrúpaí níos boichte agus níos 
íogaire agus chun cúnamh a thabhairt do 
thíortha níos boichte agus iad ag cur chun 
feidhme a n-oibleagáidí i leith chearta an 
duine. Leis an Rialachán seo cuirfear 
comhionannas inscne agus cumhachtú ban 
chun cinn.

2. Cuirfear cur chuige i bhfeidhm atá 
bunaithe ar chearta lena gcuimseofar cearta 
uile an duine, bíodh siad sibhialta nó 
polaitiúil, eacnamaíoch, sóisialta nó 
cultúrtha chun prionsabail chearta an duine 
a chomhtháthú, chun cuidiú le sealbhóirí 
ceart agus iad ag éileamh a gceart agus é 
dírithe ar ghrúpaí níos boichte agus níos 
íogaire agus ar ghrúpaí imeallaithe, lena 
n-áirítear mionlaigh, chun cúnamh a 
thabhairt do thíortha níos boichte agus iad 
ag cur chun feidhme a n-oibleagáidí i leith 
chearta an duine. Go háirithe, tacóidh an 
tAontas leis an oideachas agus an spórt 
mar uirlisí chun an fhorbairt a chothú, 
rannchuidiú leis an mbochtaineacht a 
dhíothú agus chun cothú na síochána, 
cuimsiú sóisialta agus an tsaoránacht 
ghníomhach a chur chun cinn, agus 
rochtain ar an gcultúr a áirithiú. Leis an 
Rialachán seo, cuirfear comhionannas 
inscne agus cumhachtú na mban, 
cumhachtú na n-óg agus cumhachtú 
páistí chun cinn.
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Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Le go n-imreodh an Rialachán seo 
an tionchar is mó ar phobail, go háirithe 
na dreamanna is leochailí, ba cheart don 
Aontas tacú ní hamháin le comhar 
institiúideach ach le tionscnaimh ón 
gcosmhuintir, le teagmháil duine le duine 
agus le heagraíochtaí ón tsochaí 
shibhialta.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tacóidh an tAontas, mar is iomchuí, le cur 
chun feidhme an chomhair agus an idirphlé 
dhéthaobhaigh, réigiúnaigh agus 
iltaobhaigh, comhaontuithe 
comhpháirtíochta agus an chomhair 
thriantánaigh.

Tacóidh an tAontas, mar is iomchuí, le cur 
chun feidhme an chomhair agus an idirphlé 
dhéthaobhaigh, réigiúnaigh agus 
iltaobhaigh, comhaontuithe 
comhpháirtíochta agus an chomhair 
thriantánaigh, lena n-áirítear trí idirphlé 
struchtúrtha idir na hinstitiúidí agus an 
tsochaí shibhialta, agus trí chleachtaí 
piarfhoghlama idir an tsochaí shibhialta ó 
thíortha agus ó réigiúin éagsúla.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh an comhar idir an tAontas agus na 
Ballstáit, ar thaobh amháin, agus le tíortha 
comhpháirtíochta, ar an taobh eile, 
bunaithe ar phrionsabail éifeachtacht na 
forbartha agus cuirfidh sé chun cinn iad, i 
gcás inarb infheidhme, mar atá: úinéireacht 

Beidh an comhar idir an tAontas agus na 
Ballstáit, ar thaobh amháin, agus le tíortha 
comhpháirtíochta, ar an taobh eile, 
bunaithe ar phrionsabail éifeachtacht na 
forbartha agus cuirfidh sé chun cinn iad, i 
gcás inarb infheidhme, mar atá: úinéireacht 
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na dtosaíochtaí forbartha a bheith ag tíortha 
comhpháirtíochta, díriú ar thorthaí, ar 
chomhpháirtíochtaí cuimsitheacha don 
fhorbairt, ar thrédhearcacht agus ar 
chuntasacht fhrithpháirteach. Cuirfidh an 
tAontas chun cinn cur ar fáil agus úsáid 
acmhainní atá éifeachtach agus éifeachtúil.

na dtosaíochtaí forbartha a bheith ag tíortha 
comhpháirtíochta, díriú ar thorthaí, ar 
chomhpháirtíochtaí cuimsitheacha don 
fhorbairt, ar thrédhearcacht agus ar 
chuntasacht fhrithpháirteach agus ar 
mheas frithpháirteach. Cuirfidh an 
tAontas chun cinn cur ar fáil agus úsáid 
acmhainní atá éifeachtach agus éifeachtúil.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 6 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Leis na cláir agus na 
gníomhaíochtaí faoin gclár seo, 
príomhshruthófar an t-athrú aeráide, 
cosaint an chomhshaoil agus an 
chomhionannais inscne agus tabharfar 
aghaidh ar idirnascanna idir Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe, chun 
gníomhaíochtaí comhtháite a chur chun 
cinn lenar féidir comhthairbhí agus 
ilchuspóirí a chruthú ar bhealach 
comhleanúnach. Beidh na cláir agus na 
gníomhaíochtaí sin bunaithe ar anailís ar na 
rioscaí agus na híogaireachtaí, 
comhtháthófar leo cur chuige 
athléimneachta agus beidh siad íogair ó 
thaobh coinbhleachta de. Beidh siad 
bunaithe ar an bprionsabal nár cheart aon 
duine a fhágáil ar deireadh.

6. Leis na cláir agus na 
gníomhaíochtaí faoin gclár seo, 
príomhshruthófar an t-athrú aeráide, 
cosaint an chomhshaoil, oideachas agus 
cultúr, agus an chomhionannais inscne 
agus tabharfar aghaidh ar idirnascanna idir 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, chun 
gníomhaíochtaí comhtháite a chur chun 
cinn lenar féidir comhthairbhí agus 
ilchuspóirí a chruthú ar bhealach 
comhleanúnach. Beidh na cláir agus na 
gníomhaíochtaí sin bunaithe ar anailís ar na 
rioscaí agus na híogaireachtaí, lena n-
áirítear an tuiscint ar chineálacha 
éagsúla idirdhealaithe, idirdhealú 
iomadúil, agus an tionchar a imríonn siad 
ar ghrúpaí sonracha lena n-áirítear mná 
agus daoine óga, comhtháthófar leo cur 
chuige athléimneachta agus beidh siad 
íogair ó thaobh coinbhleachta de. Beidh 
siad bunaithe ar an bprionsabal nár cheart 
aon duine a fhágáil ar deireadh.

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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7. Leanfar de chur chuige níos 
comhordaithe, níos iomlánaíche agus níos 
struchtúrtha i leith na himirce le 
comhpháirtithe agus measfar a éifeachtacht 
go tráthrialta.

7. Leanfar de chur chuige níos 
comhordaithe, níos iomlánaíche agus níos 
struchtúrtha i leith na himirce, gan dochar 
do chuspóirí eile ghníomhaíocht 
sheachtrach AE le comhpháirtithe agus 
measfar a éifeachtacht go tráthrialta.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Chun rannchuidiú le forbairt 
inbhuanaithe a bhfuil sochaithe cobhsaí 
síochánta cuimsitheacha a bhaint amach ag 
teastáil lena haghaidh, féadfar cúnamh ón 
Aontais faoin Rialachán seo a úsáid i 
gcomhthéacs athbhreithniú níos leithne ar 
an earnáil slándála chun acmhainn na 
ngníomhaithe míleata i dtíortha 
comhpháirtíochta a fhothú, faoi na dálaí 
eisceachtúla a leagtar amach i mír 4, chun 
gníomhaíochtaí forbartha agus slándáil do 
ghníomhaíochtaí forbartha a sholáthar.

2. Chun rannchuidiú le forbairt 
inbhuanaithe a bhfuil sochaithe cobhsaí, 
feasach ó thaobh an chultúir de, síochánta 
cuimsitheacha a bhaint amach ag teastáil 
lena haghaidh, féadfar cúnamh ón Aontais 
faoin Rialachán seo a úsáid i gcomhthéacs 
athbhreithniú níos leithne ar an earnáil 
slándála chun acmhainn na ngníomhaithe 
míleata i dtíortha comhpháirtíochta a 
fhothú, faoi na dálaí eisceachtúla a leagtar 
amach i mír 4, chun gníomhaíochtaí 
forbartha agus slándáil do ghníomhaíochtaí 
forbartha a sholáthar.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Rannchuideofar leis an Rialachán 
seo le gníomhaíochtaí arna mbunú faoi 
Rialachán (AE) Uimh. …/… (Erasmus). 
Tarraingeofar suas aon doiciméad 
clársceidealaithe amháin ón Rialachán seo 
le haghaidh seacht mbliana, agus beidh 
cistí ó Rialachán (AE) Uimh. …/… (IPA 
III) ina gcuid den chlársceidealú sin. Beidh 
feidhm ag Rialachán (AE) Uimh. …/… 
(Erasmus) maidir le húsáid na gcistí sin.

7. Rannchuideofar leis an Rialachán 
seo le hairgead le gníomhaíochtaí arna 
mbunú faoi Rialachán (AE) Uimh. …/… 
(Erasmus) agus Rialachán (AE) Uimh. 
../... (Eoraip na Cruthaitheachta). 
Tarraingeofar suas aon doiciméad 
clársceidealaithe amháin ó na Rialacháin 
sin le haghaidh seacht mbliana, agus beidh 
cistí ó Rialachán (AE) Uimh. …/… (IPA 
III) ina gcuid den chlársceidealú sin. Beidh 
feidhm ag Rialachán (AE) Uimh. …/… 
(Erasmus) agus Rialachán (AE) Uimh. 
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../... (Eoraip na Cruthaitheachta) le húsáid 
na cistí sin, agus an chomhréireacht á 
háirithiú ag an am céanna leis an 
Rialachán seo agus le Rialachán (AE) 
Uimh. .../... (IPA III).

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 –mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) a riachtanais, amhail daonra agus 
an leibhéal forbartha;

(a) riachtanais, arna mbunú bunaithe 
ar chritéir shonracha agus ar anailís 
dhomhain, ag cur na nithe seo a leanas 
san áireamh: an daonra, bochtaineacht, 
neamhionannas, forbairt dhaonna, 
leochaileacht eacnamaíoch agus 
chomhshaoil, cearta an duine, daonlathas 
agus spás cathartha, comhionannas 
inscne agus athléimneacht an stáit agus 
na sochaí;

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 3 – fomhír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) deontais d’Oifig Ard-Choimisinéir 
na Náisiún Aontaithe um Chearta an 
Duine; agus don Champas Domhanda, don 
Ionad Eorpach Idir-Ollscoile um Chearta 
an Duine agus um an Daonlathú, ina 
gcuirtear Céim Mháistir Eorpach ar fáil i 
gCearta an Duine agus sa Daonlathú agus 
Clár Comhaltachta AE-NA, agus a líonra 
gaolmhar ollscoileanna ina gcuirtear 
dioplómaí i gcearta an duine ar fáil, lena n-
áirítear scoláireachtaí do mhic léinn agus 
do Chosantóirí Chearta an Duine de chuid 
tríú tíortha.

(c) deontais d’Oifig Ard-Choimisinéir 
na Náisiún Aontaithe um Chearta an 
Duine; agus don Champas Domhanda, don 
Ionad Eorpach Idir-Ollscoile um Chearta 
an Duine agus um an Daonlathú, ina 
gcuirtear Céim Mháistir Eorpach ar fáil i 
gCearta an Duine agus sa Daonlathú agus 
Clár Comhaltachta AE-NA, agus a líonra 
gaolmhar ollscoileanna ina gcuirtear 
dioplómaí i gcearta an duine ar fáil, lena n-
áirítear deiseanna soghluaisteachta agus 
scoláireachtaí do mhic léinn, do 
thaighdeoirí, do mhúinteoirí, agus do 
chosantóirí chearta an duine de chuid tríú 
tíortha.
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Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ba cheart faireachán a dhéanamh ar bhonn 
táscairí soiléire trédhearcacha agus, i gcás 
inarb iomchuí, intomhaiste, ar an dul chun 
cinn i leith na dtorthaí a bhfuiltear ag súil 
leo. Ba cheart fanacht i muinín líon beag 
táscairí chun gur fusa tuairisciú a 
dhéanamh go luath.

Ba cheart faireachán a dhéanamh ar bhonn 
táscairí soiléire trédhearcacha agus, i gcás 
inarb iomchuí, intomhaiste, ar an dul chun 
cinn i leith na dtorthaí a bhfuiltear ag súil 
leo. I gcomhréir leis na Spriocanna 
Forbraíochta Inbhuanaithe, déanfar 
táscairí a dhí-chomhiomlánú ar a laghad 
de réir inscne agus aoise. Ba cheart 
fanacht i muinín líon beag táscairí chun gur 
fusa tuairisciú a dhéanamh go luath.

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) Ról an oideachais a neartú maidir 
le luachanna na saoirse, na 
caoinfhulaingthe agus an neamh-
idirdhealaithe a scaipeadh agus ról an 
chultúir a chur chun cinn chun 
comhthuiscint a fheabhsú laistigh de 
shochaithe, cothú na síochána agus an 
radacú a chomhrac;

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) An comhrac i gcoinne idirdhealú de 
gach cineál a chur chun cinn, agus 
prionsabal an chomhionannais, go háirithe 
comhionannas inscne agus na cearta atá ag 
daoine ar de mhionlaigh iad;

(c) An comhrac in aghaidh an 
idirdhealaithe de gach cineál a chur chun 
cinn, agus prionsabal an chomhionannais, 
go háirithe comhionannas inscne, i 
gcomhréir le Coinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe maidir le Gach Cineál 
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Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a 
Dhíothú agus sna Prótacail Roghnacha a 
ghabhann leis, cearta na ndaoine a 
bhaineann le mionlaigh mar atá i 
nDearbhú maidir le Cearta Daoine a 
bhaineann le Mionlaigh Náisiúnta nó 
Eitneacha, Creidimh agus Teanga, cearta 
daoine atá leispiach, aerach, 
déghnéasach, trasinscneach agus 
idirghnéasach (LGBTI), lena n-áirítear 
bearta chun an homaighnéasachas a 
dhíchoiriúlú, chun cur in aghaidh 
foréigin agus géarleanúna de chineál 
homafóbach agus trasfóbach, agus 
saoirse comhthionóil, comhlachais agus 
saoirse cainte a chur chun cinn do 
dhaoine LGBTI;

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) An cultúr, an oidhreacht 
chultúrtha agus léirithe cruthaitheacha 
agus ealaíonta a chur chun cinn chomh 
maith le comhar agus comhpháirtíochtaí i 
measc institiúidí agus earnálacha 
cultúrtha agus cruthaitheacha, feabhas a 
chur ar an ngné eacnamaíoch, shóisialta 
agus sheachtrach de chomhar ar an 
leibhéal Eorpach, iomaíochas na n-
earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha 
a neartú; 

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 1 – pointe d b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(db) Aitheantas do dhioplómaí agus do 
thréimhsí foghlama thar lear de 
shaoránaigh ó thríú tíortha ag institiúidí 
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oideachais agus oiliúna na mBallstát a 
chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt 
dó;

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 1 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) Soghluaisteacht gairmithe 
cultúrtha agus cruthaitheacha, 
ealaíontóirí, taighdeoirí, múinteoirí, 
oibrithe deonacha, mic léinn, chomh 
maith le foireann institiúidí cultúrtha, 
oideachais agus spóirt a chur chun cinn 
agus tacú leo;

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 1 – pointe e b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(eb) Tacú le rannpháirtíocht 
ghníomhach daoine óg agus 
comhpháirtíochtaí i measc eagraíochtaí 
na n-óg;

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) Deireadh a chur leis an 
mbochtaineacht ina gnéithe ar fad, dul i 
ngleic leis an idirdhealú agus an neamh-
chomhionannais agus gan aon duine a 
fhágáil ar leataobh:

(a) Deireadh a chur leis an 
mbochtaineacht ina gnéithe ar fad, lena n-
áirítear bochtaineacht oideachasúil, dul i 
ngleic leis an idirdhealú agus an neamh-
chomhionannais agus gan aon duine a 
fhágáil ar leataobh:
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Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) Iarrachtaí a fheabhsú le beartais 
agus infheistíocht iomchuí a ghlacadh chun 
cearta an aosa óig agus cearta na mban a 
chur chun cinn, chun éascú a dhéanamh ar 
a rannpháirtíocht sa saol eacnamaíoch, 
sóisialta agus sibhialta, agus chun a áirithiú 
go rannchuideoidh siad go hiomlán leis an 
bhfás cuimsitheach agus leis an bhforbairt 
inbhuanaithe;

(b) Iarrachtaí a fheabhsú le beartais 
agus infheistíocht iomchuí a ghlacadh chun 
cearta leanaí, cearta an aosa óig agus 
cearta na mban a chur chun cinn, lena n-
áirítear a gcearta chun rochtain a fháil ar 
chultúr agus ar oideachas, chun éascú a 
dhéanamh ar a rannpháirtíocht sa saol 
eacnamaíoch, sóisialta agus sibhialta, agus 
chun a áirithiú go rannchuideoidh siad go 
hiomlán leis an bhfás cuimsitheach agus 
leis an bhforbairt inbhuanaithe;

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 2 – pointe m

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(m) Oideachas neamhfhoirmiúil agus 
seachfhoirmiúil atá cuimsitheach cothrom 
do chách a chur chun cinn, ar gach 
leibhéal agus lena n-áireofar oiliúint 
theicniúil agus gairmoiliúint, i gcásanna 
éigeandála agus i ngéarchéimeanna freisin, 
agus trí úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí 
digiteacha chomh maith chun feabhas a 
chur ar an múineadh agus ar an 
bhfoghlaim;

(m) Oideachas neamhfhoirmiúil agus 
seachfhoirmiúil atá cuimsitheach cothrom 
agus deiseanna foghlama ar feadh an 
tsaoil a áirithiú agus a chur chun cinn do 
chách, ar gach leibhéal agus lena n-áireofar 
oiliúint theicniúil agus gairmoiliúint, i 
gcásanna éigeandála agus i 
ngéarchéimeanna freisin, agus trí úsáid a 
bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha 
chomh maith chun feabhas a chur ar an 
múineadh agus ar an bhfoghlaim, lena n-
áirítear úsáid teicneolaíochtaí teanga, 
agus úsáid modheolaíochtaí ar líne 
(MOOCanna) agus modheolaíochtaí 
foghlama measctha araon;

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 2 – pointe m a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ma) Ag tacú le conairí oideachais chun 
a áirithiú gur féidir le mic léinn ó thíortha 
ina bhfuil cogaí teacht chuig 
ollscoileanna san Aontas;

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 2 – pointe n

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(n) Tacú le gníomhaíochtaí fothaithe 
acmhainneachta, soghluaisteacht ó thaobh 
na foghlama de, ó thír chomhpháirtíochta 
go tír chomhpháirtíochta agus eatarthu, 
agus idirphlé faoi bheartais le hinstitiúidí, 
eagraíochtaí, comhlachtaí agus údaráis cur 
chun feidhme áitiúla, as na tíortha sin;

(n) Tacú le gníomhaíochtaí fothaithe 
acmhainneachta agus comhar cultúrtha, 
soghluaisteacht ó thaobh na foghlama de, ó 
thír chomhpháirtíochta go tír 
chomhpháirtíochta agus idir an tAontas 
agus tríú tíortha, agus idirphlé faoi 
bheartais le hinstitiúidí, eagraíochtaí, 
comhlachtaí agus údaráis cur chun feidhme 
áitiúla, as na tíortha sin;

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 2 – pointe o a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(oa) Tacú le gníomhaíochtaí, agus 
comhar a chur chun cinn, i réimse an 
spóirt chun rannchuidiú le cumhachtú na 
mban agus daoine óga, daoine aonair 
agus pobail mar aon le cuspóirí sláinte, 
oideachais agus cuimsithe sóisialta Chlár 
Oibre 2030;

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 2 – pointe q

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(q) Idirphlé idirchultúrtha agus 
éagsúlacht chultúrtha de gach cineál a chur 
chun cinn, agus oidhreacht chultúrtha a 
chur chun cinn, agus leas iomlán a bhaint 
as na tionscail chruthaitheacha le haghaidh 
forbairt inbhuanaithe shóisialta 
eacnamaíoch;

(q) Idirphlé idirchultúrtha agus 
éagsúlacht chultúrtha de gach cineál a chur 
chun cinn, agus oidhreacht chultúrtha a 
chaomhnú agus a chur chun cinn, agus leas 
iomlán a bhaint as na hearnálacha 
cultúrtha agus cruthaitheacha le haghaidh 
forbairt inbhuanaithe shóisialta 
eacnamaíoch;

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 4 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(fa) Oideachas le haghaidh Forbairt 
Inbhuanaithe (OFI) a chur chun cinn 
chun daoine a chumhachtú chun an 
tsochaí a athrú agus todhchaí 
inbhuanaithe a chruthú;

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 5 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) Comhtháthú inmheánach, 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
chur chun cinn, lena ndéanfar naisc níos 
láidre idir limistéir uirbeacha agus thuaithe 
agus lena n-éascófar forbairt earnáil na 
turasóireachta a ghiaráil le haghaidh 
forbairt inbhuanaithe;

(g) Comhtháthú inmheánach, 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
chur chun cinn, lena ndéanfar naisc níos 
láidre idir limistéir uirbeacha agus thuaithe 
agus lena n-éascófar forbairt na dtionscal 
cruthaitheach agus na hearnála 
turasóireachta araon a ghiaráil le 
haghaidh forbairt inbhuanaithe;

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 5 – pointe o

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(o) Comhar i réimsí na heolaíochta, na (o) Comhar i réimsí na heolaíochta, na 
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teicneolaíochta agus an taighde, agus 
sonraí oscailte agus nuálaíocht a chur chun 
cinn;

teicneolaíochta agus an taighde, agus 
sonraí oscailte agus nuálaíocht, lena n-
áirítear taidhleoireacht eolaíoch, a chur 
chun cinn;

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 5 – pointe p

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(p) Idirphlé idirchultúrtha agus 
éagsúlacht chultúrtha de gach cineál a chur 
chun cinn, agus oidhreacht chultúrtha a 
chur chun cinn;

(p) Idirphlé idirchultúrtha agus 
éagsúlacht chultúrtha de gach cineál a chur 
chun cinn, agus oidhreacht chultúrtha a 
chur chun cinn, chomh maith leis na 
healaíona comhaimseartha agus léirithe 
cultúrtha;

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 6 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) Tacú le coinbhleachtaí a chosc trí 
oideachas don tsíocháin, an comhar 
idirnáisiúnta a chothú i gcultúr, in 
eolaíocht agus i dtaighde;

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 7 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) Dul i mbun caidrimh le húdaráis 
áitiúla agus tacú lena ról mar lucht 
déanta beartas agus lucht déanta cinntí 
chun borradh a chur faoin bhforbairt 
áitiúil agus faoin rialachas feabhsaithe;

(e) Dul i mbun caidrimh ar bhonn níos 
éifeachtaí le saoránaigh i dtríú tíortha, 
lena n-áirítear úsáid iomlán a bhaint as 
taidhleoireacht eacnamaíoch, chultúrtha, 
spóirt agus phoiblí;

Leasú 56
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Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid A – pointe 7 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) Dul i mbun caidrimh ar bhonn níos 
éifeachtaí le saoránaigh i dtríú tíortha, lena 
n-áirítear úsáid iomlán a bhaint as 
taidhleoireacht eacnamaíoch, chultúrtha 
agus phoiblí;

(f) Dul i mbun caidrimh ar bhonn níos 
éifeachtaí le saoránaigh i dtríú tíortha, lena 
n-áirítear úsáid iomlán a bhaint as 
taidhleoireacht eacnamaíoch, chultúrtha, 
spóirt, phoiblí agus caidrimh chultúrtha;

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe B – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) Comhpháirtíocht neartaithe le 
sochaithe a chur chun cinn idir an tAontas 
agus na tíortha comhpháirtíochta, lena n-
áirítear teagmháil idir daoine;

(c) Comhpháirtíocht neartaithe le 
sochaithe a chur chun cinn idir an tAontas 
agus na tíortha comhpháirtíochta, lena n-
áirítear teagmháil idir daoine, go háirithe i 
dtaca le gníomhaíochtaí cultúrtha, 
oideachasúla, gairmiúla agus spóirt;

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 4 – cuid A – pointe 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) Iarrachtaí domhanda 
comhpháirteacha don oideachas 
ardcháilíochta atá cuimsitheach cothrom ar 
gach leibhéal a chur chun cinn, lena n-
áirítear i gcásanna éigeandála agus i 
ngéarchéimeanna;

(a) Iarrachtaí domhanda 
comhpháirteacha a chothú chun 
bochtaineacht oideachasúil a chomhrac 
agus oideachas ardcháilíochta atá 
cuimsitheach cothrom ar gach leibhéal do 
gach aois, go háirithe do chailíní agus 
buachaillí agus chun deiseanna don 
fhoghlaim ar feadh an tsaoil do chách a 
chur chun cinn, lena n-áirítear i gcásanna 
éigeandála agus i ngéarchéimeanna, chun 
a chur go mór mar a fhoráiltear sa chlár i 
gcomhair rochtain ar oideachas agus ar 
sheirbhísí oideachais;
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Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 4 – cuid A – pointe 2 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) Tacú le gníomhaíochtaí, agus 
comhar a chur chun cinn, i réimse an 
spóirt chun rannchuidiú le cumhachtú na 
mban agus daoine óga, daoine aonair 
agus pobal mar aon le cuspóirí sláinte, 
oideachais agus cuimsithe sóisialta Chlár 
Oibre 2030;

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 4 – cuid A – pointe 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) Eolas, scileanna agus luachanna a 
threisiú trí chomhpháirtíochtaí agus 
comhghuaillíochtaí, ar mhaithe le 
saoránacht ghníomhach agus sochaithe 
táirgiúla cuimsitheacha athléimneacha;

(b) Eolas, taighde agus nuálaíocht, 
scileanna agus luachanna a threisiú trí 
chomhpháirtíochtaí agus 
comhghuaillíochtaí, ar mhaithe le 
saoránacht ghníomhach agus sochaithe a 
bhfuil oideachas orthu, daonlathacha, 
táirgiúla cuimsitheacha athléimneacha;

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 4 – cuid A – pointe 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5a. An Spórt
(a) Comhar spóirt agus comhpháirtíochtaí 
le heagraíochtaí spóirt eile;

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
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Iarscríbhinn III – pointe 4 – cuid A – pointe 6 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) Tionscnaimh maidir le héagsúlacht 
chultúrtha agus idirphlé idirchultúrtha le 
haghaidh caidrimh shíochánta idir pobail a 
chur chun cinn;

(a) Tionscnaimh maidir le héagsúlacht 
chultúrtha, idirphlé idirchultúrtha agus 
idir-reiligiúnach le haghaidh caidrimh 
shíochánta idir pobail a chur chun cinn;

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 4 – cuid A – pointe 6 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) Tacú leis an gcultúr mar uirlis chun 
an fhorbairt shóisialta agus eacnamaíoch 
inbhuanaithe a spreagadh agus an comhar 
maidir leis an oidhreacht chultúrtha a 
threisiú.

(b) Tacú leis an gcultúr agus léiriú 
cruthaitheach agus ealaíonta i gcomhair 
a luach intreach agus mar uirlis chun an 
fhorbairt shóisialta, phearsanta agus 
eacnamaíoch inbhuanaithe a spreagadh, 
agus an comhar maidir leis an oidhreacht 
chultúrtha agus na healaíona 
comhaimseartha agus léirithe cultúrtha 
eile a threisiú;

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 4 – cuid A – pointe 6 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) Tacú le comhar cultúrtha le AE, 
lena n-áirítear trí mhalartuithe, 
comhpháirtíochtaí agus tionscnaimh eile 
a bhaineann le comhpháirtithe áitiúla 
agus an tsochaí shibhialta, go 
comhpháirteach le gníomhaithe 
cultúrtha, earnálacha agus institiúidí 
Eorpacha.

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 4 – cuid A – pointe 6 – pointe b b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bb) Tacú le haitheantas do 
ghairmiúlacht atá ag údair, ag 
ealaíontóirí agus ag oibreoirí cultúrtha 
agus cruthaitheacha chun idirphlé 
idirchultúrtha, nuálaíocht chultúrtha 
agus ealaíonta, cuimsiú sóisialta a 
fhorbairt agus chun oibriú ar leibhéal 
idirnáisiúnta;

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 4 – cuid A – pointe 6 – pointe b c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bc) Comhar maidir le coimirciú, 
caomhnú agus feabhsú oidhreacht 
chultúrtha a neartú;

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 4 – cuid A – pointe 6 – pointe b d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bd) Feabhas a chur ar dháileadh 
trasnáisiúnta agus idirnáisiúnta, ar 
dháileadh ar líne agus as líne, agus ar 
dháileadh amharclannaíochta de 
shaothair chlosamhairc Eorpacha sa 
timpeallacht dhigiteach nua;

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn IV – pointe 3 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) tuiscint fhorleathan maidir leis an 
Aontas agus a infheicthe atá sé agus a ról 

(d) tuiscint fhorleathan maidir leis an 
Aontas agus a infheicthe atá sé agus a ról 
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ar an ardán domhanda a chur chun cinn 
trí thaidhleoireacht phoiblí, trí theagmháil 
idir daoine, trí thaidhleoireacht 
chultúrtha, trí chomhar i gcúrsaí 
oideachais agus acadúla, agus 
trí ghníomhaíochtaí for-rochtana chun 
leasanna agus luachanna an Aontais a chur 
chun cinn.

ar an ardán domhanda a chur chun cinn trí 
chumarsáid straitéiseach, trí 
thaidhleoireacht phoiblí, trí theagmháil idir 
daoine, trí chultúr i gcaidreamh 
seachtrach, trí chomhar i gcúrsaí 
oideachais agus acadúla, trí oidhreacht 
chultúrtha na hEorpa a chur chun cinn 
agus trí ghníomhaíochtaí for-rochtana chun 
leasanna agus luachanna an Aontais a chur 
chun cinn.
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