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RÉASÚNÚ GEARR 

 Is éard a bheidh i bhFís Eorpach ná 9ú Creatchlár Taighde agus Nuálaíochta an Aontais 

Eorpaigh, a bheidh ar bun ó 2021 go 2027. Ag cur lena bhfuil bainte amach go rathúil roimhe seo 

agus ag foghlaim ó cheachtanna na gclár a bhí ann roimhe seo, tá sé mar aidhm le Fís Eorpach 

bunús eolaíoch agus teicneolaíoch an Aontais a neartú, a iomaíochas a chothú agus an Eoraip a 

chur in oiriúint chun ról ceannasach a ghlacadh chuici féin agus í ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin 

an 21ú haois.  

 

Tá ábharthacht mhór ag baint le Fís Eorpach don Choiste um Fhorbairt maidir lena mhéid is féidir 

léi rannchuidiú le cur chun feidhme na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. Aithnítear níos mó ná 

riamh tábhacht ról an taighde agus na nuálaíochta maidir le dul i ngleic le dúshláin shochaíocha 

agus eacnamaíocha i dtíortha i mbéal forbartha.  

 

Tá sé tábhachtach a áirithiú go bhfuil Fís Eorpach oscailte do ghníomhaithe i dtíortha i mbéal 

forbartha maidir le rannpháirtíocht i dtionscadail agus i ngníomhaíochtaí chomh maith le rochtain 

ar thorthaí na dtionscadal. Tá meath tagtha ar rannpháirtíocht na dtíortha i mbéal forbartha i gclár 

reatha Fhís 2020 i gcomparáid leis an gcreatchlár a bhí ann roimhe seo agus ba cheart forálacha 

sonracha a chur le Fís Eorpach chun treisiú a dhéanamh ar an ngné den chlár a bhaineann le 

comhar idirnáisiúnta. 

 

Tá sé ríthábhachtach a áirithiú freisin go gcuirfear san áireamh tosaíochtaí agus gealltanais an 

Aontais i dtaca le beartais sheachtracha agus forbartha an Aontais, go háirithe i réimsí an athraithe 

aeráide, na bithéagsúlachta agus na héifeachtúlachta acmhainní agus fuinnimh.  

  

Baineann leasuithe breise atá molta leis an ngá le rannpháirtíocht na sochaí sibhialta a chur chun 

cinn agus príomhshruthú ghné inscne an chláir a threisiú. 

LEASUITHE 

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um 

Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh: 

Leasú  1 

Togra le haghaidh cinnidh 

Lua 1 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an 

Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 

Airteagal 173(3) agus Airteagal 182(4) de, 

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an 

Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 

Airteagal 173(4), Airteagal 182(4) agus 

Airteagal 208(1) de, 

 

Leasú  2 



 

PE627.607v02-00 4/44 AD\1168115GA.docx 

GA 

Togra le haghaidh cinnidh 

Aithris 5 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(5) Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé 

dul i ngleic leis an athrú aeráide i 

gcomhréir le gealltanais an Aontais 

Comhaontú Pháras agus Spriocanna 

Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 

Aontaithe a chur chun feidhme, 

rannchuidiú a bheidh sa Chlár Sonrach sin 

chun na gníomhaithe ar son na haeráide a 

phríomhshruthú agus chun sprioc 

fhoriomlán 25 % de chaiteachais 

bhuiséadacha an Aontais a bhaint amach 

maidir leis an tacaíocht do chuspóirí 

aeráide. Le gníomhaithe faoin gClár 

Sonrach seo, meastar go gcaithfear 35 % 

d’imchlúdach airgeadais foriomlán an 

Chláir Shonraigh ar chuspóirí aeráide. 

Sainaithneofar gníomhaithe ábhartha le 

linn don Chlár Sonrach a a chur chun 

feidhme agus iad a athmheasúnú i 

gcomhthéacs na bpróiseas athbhreithnithe 

agus meastóireachta meántéarma ina leith. 

(5) An t-athrú aeráide a aithint mar 

cheann de na dúshláin dhomhanda agus 

shochaíocha is mó atá ann, agus mar 

léiriú ar a thábhachtaí atá sé dul i ngleic 

leis an athrú aeráide i gcomhréir le 

gealltanais an Aontais Comhaontú Pháras 

agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 

Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, 

rannchuidiú a bheidh sa Chlár Sonrach sin 

chun na gníomhuithe ar son na haeráide a 

phríomhshruthú agus chun sprioc 

fhoriomlán 50 % de chaiteachais 

bhuiséadacha an Aontais a bhaint maidir 

leis an tacaíocht do chuspóirí aeráide. Le 

gníomhaithe faoin gClár Sonrach, ba 

cheart go gcaithfí 50 % ar a laghad 

d’imchlúdach airgeadais foriomlán an 

Chláir Shonraigh ar an gcuspóir aeráide, 

chun tacú le gníomhuithe nó codanna de 

ghníomhuithe lena gcuideofar le 

geilleagar atá neodrach ó thaobh 

astaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT) a 

bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí. 

Déanfar gníomhuithe ábhartha a shainithint 

ex ante agus a léiriú go hiomlán le linn 

ullmhú agus chur chun feidhme an Chláir i 

bhfoirm an phlean straitéisigh agus na 

gclár oibre, agus déanfar iad a 

athmheasúnú i gcomhthéacs na bpróiseas 

ábhartha athbhreithnithe agus 

meastóireachta ina leith, agus é á áirithiú 

ar an gcaoi sin go ndéanfar an cuspóir 

50 % ar a laghad d’imchlúdach 

airgeadais foriomlán an Chláir a 

infheistiú i dtaighde agus i nuálaíocht a 

bhaineann le cúrsaí aeráide a bhaint 

amach ar bhealach éifeachtúil agus 

tráthúil. 

Réasúnú 

Leis an 35 % a chuirfear i leataobh le haghaidh caiteachas aeráide in imchlúdach 

buiséadach Fhís, faoi mar atá molta ag an gCoimisiún, áirithítear status quo an chláir 

reatha. Ós rud é go bhfuil an t-athrú aeráide ar cheann de na dúshláin dhomhanda agus 
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shochaíocha is mó, ní bheidh sé sin leordhóthanach. Ba cheart dlús a chur leis an aistriú i 

dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach faoi 

2050 ar dhéanaí, agus chun é sin a bhaint amach, is é beartas taighde, forbartha agus 

nuálaíochta atá uaillmhianach agus láidir an uirlis is fearr. 

 

 

 

Leasú  3 

Togra le haghaidh cinnidh 

Aithris 5 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (5 a)  Ós rud é go bhfuil tionchar 

substaintiúil diúltach ag breoslaí iontaise 

ar an athrú aeráide, ba cheart go 

ndéanfaí leis an gClár Fís Eorpach 

deireadh a chur de réir a chéile le breoslaí 

iontaise agus, chuige sin, gan aon 

tacaíocht airgeadais a thabhairt do 

ghníomhaíochtaí nó infheistíochtaí a 

bhaineann le táirgeadh, próiseáil, 

dáileadh, stóráil nó dóchán breoslaí 

iontaise nó aon ghníomhaíocht eile a 

dhéanann díobháil don aeráid agus atá 

contrártha do ghealltanas an Aontais faoi 

Chomhaontú Pháras. 

Réasúnú 

Glactar leis go mbeidh gá le bearta níos láidre chun an mheánteocht dhomhanda a 

choinneáil i bhfad faoi bhun 2°C, go háirithe i gcomhthéacs ina mbainfear úsáid as beartas 

fuinnimh AE mar theimpléad sa chaibidlíocht idirnáisiúnta, agus san am céanna is mó an 

tionchar a bheidh ag an athrú aeráide ar na tíortha sin ar lú a dtionchar ar astú gás ceaptha 

teasa (amhail na hoileáin bheaga agus na Tíortha is Lú Forbairt mar shampla). 

 

Leasú  4 

Togra le haghaidh cinnidh 

Aithris 8 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(8) Ní mór infheistíochtaí a (8) Ní mór infheistíochtaí a 



 

PE627.607v02-00 6/44 AD\1168115GA.docx 

GA 

uaschéimniú mar gheall ar an Margadh 

Aonair Digiteach agus na deiseanna a 

thabhairt i gcrích atá ag fás de bharr na 

teicneolaíochtaí digiteacha agus fisiciúla a 

chóineasú. Rannchuideoidh Fís Eorpach 

leis na hiarrachtaí sin agus tiocfaidh méadú 

suntasach ar an gcaiteachas maidir leis na 

príomhghníomhaíochtaí taighde agus 

nuálaíochta i gcomparáid le Fís 2020, an 

Clár réime um Thaighde agus Nuálaíocht6. 

Ba cheart dó sin a áirithiú go bhfanfadh an 

Eoraip ar thús cadhnaíochta sa taighde 

agus nuálaíocht dhomhanda sa 

teicneolaíocht dhigiteach. 

uaschéimniú mar gheall ar an Margadh 

Aonair Digiteach agus na deiseanna a 

thabhairt i gcrích atá ag fás de bharr na 

teicneolaíochtaí digiteacha agus fisiciúla a 

chóineasú. Rannchuideoidh Fís Eorpach 

leis na hiarrachtaí sin agus tiocfaidh méadú 

suntasach ar an gcaiteachas maidir leis na 

príomhghníomhaíochtaí taighde agus 

nuálaíochta i gcomparáid le Fís 2020, an 

Clár réime um Thaighde agus Nuálaíocht6. 

Leis sin, ba cheart go n-áiritheofaí go 

bhfanfadh an Eoraip ar thús cadhnaíochta 

sa taighde agus nuálaíocht dhomhanda i 

réimse an digitithe agus go dtacódh sí le 

cur chun feidhme thionscnamh AE 

‘Digitiú don Fhorbairt’ (D4D). 

______________ _______________ 

6 Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún “Creat 

Airgeadais Ilbhliantúil nua-aimseartha le 

haghaidh Aontas Eorpach a chuirfidh a 

thosaíochtaí i bhfeidhm go héifeachtach sa 

tréimhse tar éis 2020”, sainaithnítear gur 

caitheadh EUR 13 billiún sna 

príomhghníomhaíochtaí digiteacha faoi 

Fhís 2020, an Clár réime um Thaighde 

agus Nuálaíocht. (https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

C0098). 

6 Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún “Creat 

Airgeadais Ilbhliantúil nua-aimseartha le 

haghaidh Aontas Eorpach a chuirfidh a 

thosaíochtaí i bhfeidhm go héifeachtach sa 

tréimhse tar éis 2020”, sainaithnítear gur 

caitheadh EUR 13 bhilliún sna 

príomhghníomhaíochtaí digiteacha faoi 

Fhís 2020, an Clár Réime um Thaighde 

agus Nuálaíocht (https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

C0098). 

Réasúnú 

Luaitear in aithris 2 de Rialachán an chláir Fís gur cheart go ndéanfaí “tionchar an taighde 

agus na nuálaíochta a neartú i dtaca le beartais an Aontais a fhorbairt, tacú leo agus iad a 

chur chun feidhme. Cás soiléir a bhaineann leis sin ná tionscnamh D4D, a glacadh le 

conclúidí na Comhairle an 20 Samhain 2017. 

 

Leasú  5 

Togra le haghaidh cinnidh 

Aithris 8 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (8a) Leis an gclár, ba cheart fís 

chuimsitheach a sholáthar i gcomhair 
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taighde agus forbairt táirgí chun a 

áirithiú go mbeidh cláir Eorpacha níos 

comhordaithe agus níos comhsheasmhaí 

le tionscnaimh náisiúnta agus 

idirnáisiúnta agus le cláir thaighde, agus 

chun a áirithiú go dtabharfar tacaíocht do 

tháirgí a bhfuil gealladh fúthu i bpíblíne 

na forbartha ar fad, go háirithe i réimsí 

nach bhfuil aon leas margaidh ag baint 

leo. 

Réasúnú 

Chun a sprioc maidir le haghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda a bhaint amach, lena 

n-áirítear SDGanna, ba cheart le Fís Eorpach fís shoiléir a sholáthar i dtaca le taighde agus 

forbairt táirgí (is minic a dhéantar faillí sa dara gné sin) agus ba cheart a áirithiú go mbeidh 

iarrachtaí náisiúnta, AE agus idirnáisiúnta comhsheasmhach agus comhordaithe. 

 

Leasú  6 

Togra le haghaidh cinnidh 

Aithris 9 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (9a) Leis an gclár oibre a bhaineann le 

glao ar leith faoin gcolún ‘Dúshláin 

Dhomhanda agus Iomaíochas 

Tionsclaíoch’, d’fhéadfaí deontais a 

cheadú le haghaidh bailíochtú táirgí agus 

macasamhlú margaidh ar mórscála, lena 

n-aithnítear go bhfuil tábhacht ar leith ag 

baint leis sin i réimsí a bhaineann le 

cliseadh margaidh nó le galair a 

bhaineann leis an mbochtaineacht agus a 

ndéantar faillí iontu. 

Réasúnú 

Tá sé ríthábhachtach go ndéantar cistiú an chláir Fís Eorpach a chosaint agus tús áite a 

thabhairt dó i dtaca leis na dúshláin shochaíocha inar rómhinic a bhíonn easpa margaí 

tráchtála brabúsacha chun an eolaíocht, an teicneolaíocht agus an nuálaíocht a spreagadh. 

Sna réimsí sin, tá gá an-mhór le cistiú poiblí feadh phíblíne an taighde agus na forbartha 

agus is féidir é a úsáid chun infheistíocht na hearnála príobháidí a shlógadh go héifeachtach. 
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Leasú  7 

Togra le haghaidh cinnidh 

Airteagal 2 – mír 2 – pointe d 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(d) an comhar idirnáisiúnta a neartú; (d) an comhar idirnáisiúnta a neartú 

agus rannpháirtíocht taighdeoirí ó 

thíortha i mbéal forbartha a chur chun 

cinn, agus rannchuidiú le gealltanais 

ábhartha an Aontais a urramú, go 

háirithe faoi mhíreanna 49, 116, 120 agus 

121 de Chlár Oibre Gníomhaíochta Addis 

Ababa, agus faoi Airteagal 7.7 agus 

Airteagal 10.5 de Chomhaontú Pháras; 

 

Leasú  8 

Togra le haghaidh cinnidh 

Airteagal 2 – mír 2 – pointe e 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(e) taighdeoirí agus nuálaithe sa 

Limistéar Taighde Eorpach a mhealladh, a 

oiliúint agus a choinneáil, lena n-áirítear 

soghluaisteacht taighdeoirí; 

(e) taighdeoirí agus nuálaithe sa 

Limistéar Taighde Eorpach a mhealladh, a 

oiliúint agus a choinneáil, lena n-áirítear trí 

shoghluaisteacht taighdeoirí, agus san am 

céanna imirce daoine oilte as tíortha i 

mbéal forbartha a chosc agus tacú le 

hinniúlacht i dtaighde agus nuálaíocht 

sna tíortha sin, i gcomhar le hionstraim 

forbartha an Aontais; 

 

Leasú  9 

Togra le haghaidh cinnidh 

Airteagal 2 – mír 2 – pointe f 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(f) an eolaíocht oscailte a chothú agus 

a hinfheictheacht don phobal agus an 

rochtain oscailte ar thorthaí a áirithiú; 

(f) an eolaíocht oscailte a chothú agus 

a hinfheictheacht don phobal agus an 

rochtain oscailte ar shonraí taighde agus 

ar thorthaí a áirithiú chun faisnéis 
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eolaíoch a chomhroinnt agus a úsáid 

tuilleadh, ag cur cearta maoine 

intleachtúla san áireamh, i gcás ina 

bhfuil údar cuí leis; 

 

 

Leasú  10 

Togra le haghaidh cinnidh 

Airteagal 2 – mír 2 – pointe h 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(h) tacú le tosaíochtaí bheartais an 

Aontais a chur chun feidhme; 

(h) tacú le tosaíochtaí bheartais an 

Aontais a chur chun feidhme, lena n-

áirítear cuspóirí Chomhaontú Pháras 

agus SDGanna a bhaint amach, laistigh 

den Aontas agus ar fud an domhain;  

 

Leasú  11 

Togra le haghaidh cinnidh 

Airteagal 2 – mír 2 – pointe i 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(i) an nasc idir taighde agus nuálaíocht 

agus beartais eile a threisiú, lena n-áirítear 

Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe; 

(i) an nasc idir taighde agus nuálaíocht 

agus beartais eile agus dúshláin 

dhomhanda a threisiú, lena n-áirítear 

Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe; 

 

 

Leasú  12 

Togra le haghaidh cinnidh 

Airteagal 2 – mír 2 – pointe k 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(k) saoránaigh agus úsáideoirí deiridh a 

spreagadh lena bheith rannpháirteach sna 

próisis maidir le comhdhearadh agus 

comhchruthú; 

(k) saoránaigh, eagraíochtaí na sochaí 

sibhialta agus úsáideoirí deiridh a 

dhéanamh rannpháirteach agus cláir oibre 

taighde agus nuálaíochta á socrú, lena n-

áirítear sna próisis maidir le 
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comhdhearadh agus comhchruthú; 

 

Leasú  13 

Togra le haghaidh cinnidh 

Airteagal 2 – mír 2 – pointe k a (nua) 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (ka) aghaidh a thabhairt ar theipeanna 

margaidh, amhail easpa taighde agus 

nuálaíochta a bhaineann le dúshláin 

dhomhanda agus shochaíocha áirithe 

lena mealltar leas teoranta ón earnáil 

phríobháideach, nó ar chásanna 

infheistíochta fo-optamacha; 

 

Leasú  14 

Togra le haghaidh cinnidh 

Airteagal 2 – mír 2 – pointe l 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(l) feabhas a chur ar chumarsáid 

eolaíochta; 

(l) feabhas a chur ar chumarsáid 

eolaíochta trí ardáin foinse oscailte. 

 

Leasú  15 

Togra le haghaidh cinnidh 

Airteagal 2 – mír 2 – pointe p a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (p a) a áirithiú go gcaitear 50 % ar a 

laghad de chistiú an chláir Fís Eorpach 

ar nuálaíocht agus taighde a bhaineann 

leis an aeráid, agus é á áirithiú leis sin go 

rannchuidítear, leis an gClár Sonrach, le 

cuspóirí náisiúnta aeráide agus fuinnimh 

a mhéadú agus le spriocanna a mhéadú 

laistigh de na pleananna náisiúnta 

fuinnimh agus aeráide; 
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Leasú  16 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – mír 1 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Áiritheofar leis an bpleanáil straitéiseach 

bhliantúil go gcuirfear chun feidhme 

cuspóirí an chláir i bhFís Eorpach ar 

bhealach lánpháirtithe. Díreofar sa 

phleanáil sin ar an tionchar foriomlán a 

bheidh ag an gClár agus a 

chomhsheasmhacht idir a cholúin éagsúla, 

mar aon le sineirgíocht le cláir eile an 

Aontais agus díreofar ar an tacaíocht a 

thabharfar do bheartais eile an Aontais 

agus ar an tacaíocht a thabharfaidh na 

beartais sin don chlár. 

Áiritheofar leis an bpleanáil straitéiseach 

bhliantúil go ndéanfar na cuspóirí ar 

leibhéal an chláir de chuid Fhís Eorpach a 

chur chun feidhme ar bhealach comhtháite. 

Díreofar sa phleanáil sin ar an tionchar 

foriomlán a bheidh ag an gClár agus a 

chomhsheasmhacht idir a cholúin éagsúla, 

mar aon le sineirgíocht le cláir eile an 

Aontais agus díreofar ar an tacaíocht a 

thabharfar do bheartais eile an Aontais 

agus ar an tacaíocht a thabharfar don chlár 

leis na beartais sin. Sa phróiseas Pleanála 

Straitéisí áiritheofar go mbeidh an clár 

Fís Eorpach dírithe ar SDGanna a bhaint 

amach agus go bhfeidhmeoidh SDGanna 

aonair agus spriocanna SDGanna mar 

threoir chun topaicí a roghnú agus 

glaonna ar thograí le haghaidh bhraislí 

Cholún II ‘Dúshláin Dhomhanda agus 

Iomaíochas Tionsclaíoch’ a fhoirmiú. 

 

Leasú  17 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – mír 2 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Sa phleanáil straitéiseach cuirfear béim ar 

shaoránaigh agus ar eagraíochtaí de chuid 

na sochaí sibhialta a bheith rannpháirteach 

i ngach céim den taighde agus den 

nuálaíocht, an t-eolas a chomhchruthú, 

comhionannas idir fir agus mná a chur 

chun cinn ar bhonn éifeachtach, lena n-

áirítear an ghné inscne a lánpháirtiú san 

inneachar taighde agus nuálaíochta, agus 

Sa phleanáil straitéiseach cuirfear béim ar 

shaoránaigh agus ar an tsochaí shibhialta a 

bheith rannpháirteach laistigh den 

Phleanáil Straitéiseach féin agus i ngach 

céim eile den taighde agus den nuálaíocht, 

lena n-áirítear cláir oibre a shocrú, go 

háirithe maidir le tosaíochtaí taighde 

Cholún II ‘Dúshláin Dhomhanda agus 

Iomaíochas Tionsclaíoch’. Chun é sin a 
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áiritheofar agus cuirfear an prionsabal chun 

cinn go gcloífear leis an eitic agus leis na 

caighdeáin ionracais is airde. 

éascú, déanfar comhphlé struchtúrtha leis 

an tsochaí shibhialta a bhunú. Le linn an 

phróisis cuirfear chun cinn freisin 

comhchruthú an eolais, cur chun cinn an 

chomhionannais inscne, lena n-áirítear an 

ghné inscne a chomhtháthú san inneachar 

taighde agus nuálaíochta, agus áiritheofar 

agus cuirfear chun cinn Freagracht i 

gCúrsaí Taighde agus Nuálaíochta agus 

cloí leis an eitic agus leis na caighdeáin 

ionracais is airde. 

 

Leasú  18 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – mír 5 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Beidh an phleanáil straitéiseach ina cuidiú 

chun próiseas cur chun feidhme an 

bheartais maidir leis na réimsí ábhartha a 

chumhdófar a fhorbairt agus a chur i 

gcrích, ar leibhéal an Aontais mar aon leis 

an mbeartas agus na cineálacha cur chuige 

i leith an bheartais sna Ballstáit a 

chomhlánú. Cuirfear na tosaíochtaí atá ag 

beartais an Aontais san áireamh le linn 

phróiseas na pleanála straitéisí chun cur 

lena mhéad a chabhróidh an taighde agus 

an nuálaíocht leis an mbeartas a chur i 

gcrích. Cuirfear gníomhaíochtaí 

fadbhreathnaithe, staidéir agus fianaise 

eolaíoch eile san áireamh freisin agus 

tabharfar aird do thionscnaimh ábhartha ar 

leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal 

náisiúnta atá ann cheana féin chomh maith. 

Beidh an phleanáil straitéiseach ina cuidiú 

chun próiseas cur chun feidhme an 

bheartais maidir leis na réimsí ábhartha 

arna gcumhdach a fhorbairt agus a chur i 

gcrích, ar leibhéal an Aontais mar aon leis 

an mbeartas agus na cineálacha cur chuige 

i leith an bheartais sna Ballstáit a 

chomhlánú. Déanfar na tosaíochtaí atá ag 

beartais an Aontais, lena n-áirítear 

SDGanna, a chur san áireamh le linn 

phróiseas na pleanála straitéisí chun cur 

lena mhéid a chabhróidh an taighde agus 

an nuálaíocht leis an mbeartas a chur i 

gcrích. Cuirfear gníomhaíochtaí 

fadbhreathnaithe, staidéir agus fianaise 

eolaíoch eile san áireamh freisin agus 

tabharfar aird do thionscnaimh ábhartha ar 

leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal 

náisiúnta atá ann cheana féin chomh maith. 

 

Leasú  19 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – mír 8 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

I gcur chun feidhme Fhís Eorpach, Agus Fís Eorpach á cur chun feidhme, 
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tabharfar aird ar leith do chur chuige i leith 

na taighde agus na nuálaíochta atá 

tomhaiste agus leathan a áirithiú, nach 

bhfuil teoranta do tháirgí, do phróisis ná do 

sheirbhísí nua a cheapadh ar bhonn eolas 

eolaíoch teicneolaíoch ná ar bhonn eolas 

nuálach amháin, ach a bhaineann leas as na 

teicneolaíochtaí atá ann cheana ar bhealaí 

nua agus a chuireann feabhas orthu ar 

bhonn leanúnach agus a bhaineann leas as 

an nuálaíocht neamhtheicneolaíoch agus 

shochaíoch. Mar gheall ar chur chuige 

córasach trasdhisiplíneach trasearnálach 

trasbheartas i leith nuálaíocht an taighde, 

áiritheofar gur féidir dul i ngleic le 

dúshláin agus gnónna agus tionscail nua 

iomaíocha a thionscnamh san am céanna 

freisin lena ndéanfar iomaíochas a chothú, 

infheistíochtaí príobháideacha a spreagadh 

agus cothroime iomaíochta sa mhargadh 

inmheánach a choinneáil. 

tabharfar aird ar leith ar chur chuige i leith 

na taighde agus na nuálaíochta atá 

tomhaiste agus leathan a áirithiú, nach 

bhfuil teoranta do tháirgí, do phróisis ná do 

sheirbhísí nua a cheapadh ar bhonn eolas 

eolaíoch teicneolaíoch ná ar bhonn eolas 

nuálach amháin, ach a bhaineann leas as na 

teicneolaíochtaí atá ann cheana ar bhealaí 

nua agus a chuireann feabhas orthu ar 

bhonn leanúnach agus a bhaineann leas as 

an nuálaíocht neamhtheicneolaíoch agus 

shochaíoch. Mar gheall ar chur chuige 

sistéamach, trasdisciplíneach, trasearnálach 

agus trasbheartais i leith nuálaíocht an 

taighde, áiritheofar gur féidir dul i ngleic le 

dúshláin agus gnólachtaí agus tionscail nua 

iomaíocha a thionscnamh san am céanna 

freisin lena ndéanfar iomaíochas a chothú, 

infheistíochtaí príobháideacha a spreagadh 

agus cothroime iomaíochta sa mhargadh 

inmheánach a choinneáil. I gcomhréir le 

gealltanais AE i dtaca le laghdú agus 

díothú na bochtaineachta, tabharfar aird 

ar leith ar an nuálaíocht ar mhaithe leis 

an bhforbairt idirnáisiúnta agus leis an 

gcabhair dhaonnúil.  

 

 

Leasú  20 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – mír 18 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Sainaithneoidh an Coimisiún na torthaí ó 

ghníomhaíochtaí an taighde agus na 

nuálaíochta faoin gclár ar bhonn córasach 

agus déanfaidh sé iad a thaifeadadh ar 

bhonn córasach agus aistreoidh sé agus 

scaipfidh sé na torthaí sin agus an t-eolas 

sin a gheofar ar bhonn neamh-

idirdhealaitheach ar an earnáil 

thionsclaíoch agus ar fhiontair idir bheag 

agus mhór, riaracháin phoiblí, lucht léinn, 

eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus lucht 

déanta beartas, chun an tairbhe is mó is 

féidir a bhaint as an mbreisluach Eorpach 

Déanfaidh an Coimisiún torthaí 

ghníomhaíochtaí an taighde agus na 

nuálaíochta faoin gclár a shainaithint agus 

a thaifeadadh ar bhonn córasach agus 

aistreoidh sé agus scaipfidh sé na torthaí 

sin agus an t-eolas sin a gheofar ar bhonn 

neamh-idirdhealaitheach ar an earnáil 

thionsclaíoch agus ar fhiontair idir bheag 

agus mhór, riaracháin phoiblí, lucht léinn, 

eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus lucht 

déanta beartas laistigh den Aontas agus 

lasmuigh de, chun an tairbhe is mó is féidir 

a bhaint as an mbreisluach Eorpach atá ag 
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atá ag an gclár. an gclár agus as a thiomantas do 

SDGanna. Chuige sin, beidh rochtain 

oscailte ar fhoilseacháin eolaíocha, ar 

thorthaí agus ar shonraí cúlra. 

 

Leasú  21 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – mír 19 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Is mó an tionchar a bheidh ag na torthaí trí 

ghníomhaithe a ailíniú le náisiúin agus le 

réigiúin eile an domhain de réir comhar 

idirnáisiúnta ar scála nach bhfacthas riamh 

roimhe seo. Bunaithe ar an gcomhleas, 

tabharfar cuireadh do chomhpháirtithe ar 

fud an domhain a bheith ag obair i 

gcomhar leis an Aontas Eorpach a bheidh 

mar chuid inmheánach de thionscnaimh ar 

mhaithe le gníomhaithe an Aontais i leith 

inbhuanaitheachta, taighde treisithe agus 

bharr feabhais na nuálaíochta, agus i leith 

an iomaíochais. 

Is mó an tionchar a bheidh ag na torthaí trí 

ghníomhuithe a ailíniú le náisiúin agus le 

réigiúin eile an domhain, go háirithe 

tíortha íseal-ioncaim agus meán-ioncaim, 

de réir comhar idirnáisiúnta ar scála nach 

bhfacthas riamh roimhe seo, chun 

todhchaí chomhroinnte a fhorbairt atá 

bunaithe ar an bhforbairt inbhuanaithe 

ina dtabharfar le chéile acmhainn eolais 

agus bonneagar chun tacú le 

gníomhuithe ar an dá thaobh. Bunaithe ar 

an sochar frithpháirteach, tabharfar 

cuireadh do chomhpháirtithe ar fud an 

domhain, lena n-áirítear comhpháirtithe 

taighde agus oideachais, tionscal, rialtais 

agus ENRanna, oibriú i gcomhar leis an 

Aontas Eorpach mar chuid inmheánach de 

thionscnaimh ar mhaithe le gníomhú an 

Aontais i leith dhíothú na bochtaineachta, 

inbhuanaitheachta, taighde treisithe agus 

bharr feabhais na nuálaíochta, agus i leith 

an iomaíochais. Le haistriú idirnáisiúnta 

an eolais, na hacmhainne agus an 

bhonneagair idir na comhpháirtithe, 

spreagfar cur chuige comhroinnte agus 

rialú lena soláthrófar an trádáil 

shineirgisteach do chách.  

 

 

 

Leasú  22 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – mír 20 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Le gníomhú chomhpháirteach áiritheofar 

go rachfar i ngleic go héifeachtach le 

dúshláin shochaíocha dhomhanda agus 

áiritheofar na Spriocanna Forbartha 

Inbhuanaithe, an rochtain ar na daoine 

ardchumais, an saineolas agus na 

hacmhainní is fearr ar domhan, agus 

soláthar agus éileamh méadaithe ar 

réitigh nuálacha. 

Le gníomhú comhpháirteach, agus béim ar 

leith ann ar aghaidh a thabhairt ar 

theipeanna margaidh, áiritheofar, mar a 

shainmhínítear i bpointe (1a) d’Airteagal 

2 de [an Rialachán lena mbunaítear Fís 

Eorpach — an Creatchlár um Thaighde 

agus Nuálaíocht, lena leagtar síos na 

rialacha maidir le rannpháirtíocht agus 

leathadh], go rachfar i ngleic go 

héifeachtach le dúshláin shochaíocha 

dhomhanda agus le réimsí taighde a 

ndéantar faillí iontu, agus go mbainfear 

amach na Spriocanna Forbartha 

Inbhuanaithe. I bhfianaise cineál 

domhanda na ndúshlán sin agus an 

dlúthghaol atá acu le tíortha ísealioncaim 

agus meánioncaim, díreofar an iarracht 

ar chomhar straitéiseach idir na daoine 

ardchumais, an saineolas agus na 

hacmhainní is fearr ar domhan, agus san 

am céanna déanfar an obair i gcomhréir 

le beartais forbartha chun “imirce daoine 

oilte” as tíortha i mbéal forbartha a 

sheachaint. Déanfar comhoibriú agus 

comhar idirnáisiúnta a dhearadh 

bunaithe ar spriocanna comhchoiteanna 

lena gceanglaítear comhoibriú 

idirnáisiúnta. 

 

Leasú  23 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 1 – AN EOLAÍOCHT OSCAILTE (an chuid réamhráiteach) – 

mír 4 a (nua) 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 San am céanna, tá taighde, forbairt 

theicneolaíoch agus nuálaíocht 

riachtanach chun dul i ngleic le dúshláin 

dhomhanda. Aithnítear é sin go háirithe i 

gComhaontú Pháras, i gClár Oibre 

Gníomhaíochta Addis Ababa agus i gClár 

Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe. 

Déanfaidh an tAontas na gealltanais a 
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thug sí sna comhthéacsanna sin a 

chomhlíonadh chun gcomhar a 

dhéanamh ar thaighde atá ábhartha do 

SDGanna agus chun tacú leis an 

nuálaíocht i dtíortha i mbéal forbartha. 

 

Leasú  24 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 1 – mír 4 b (nua) 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Na bearta faoin gcolún seo lena ndéantar 

soghluaisteacht taighdeoirí a chur chun 

cinn, cuirfear i bhfeidhm iad ar shlí 

tuisceanach, chun nach gcuirfear le 

himirce daoine oilte as tíortha i mbéal 

forbartha. An méadú ar inniúlacht an 

taighde sna tíortha sin, tacófar leis i 

gcomhar leis an ionstraim a úsáidtear 

chun beartas forbartha an Aontais a chur 

chun feidhme. 

 

Leasú  25 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 1 – pointe 2 – fophointe 2.1 – mír 1 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Is é atá ag teastáil ón Eoraip bonn caipitil 

dhaonna ina bhfuil daoine ardoilte 

acmhainneacha ag feidhmiú sa taighde 

agus sa nuálaíocht agus atá in ann dul in 

oiriúint do réitigh inbhuanaithe ar 

dhúshláin na todhchaí agus iad a aimsiú go 

héasca, amhail mórathruithe 

déimeagrafacha san Eoraip. D’fhonn an 

barr feabhais a áirithiú, ní mór do 

thaighdeoirí a bheith soghluaiste, 

comhoibriú agus eolas a scaipeadh ar fud 

tíortha, earnálacha agus disciplíní, agus 

leas a bhaint as an meascán ceart d’eolas 

agus scileanna chun dul i ngleic le dúshláin 

Is é atá ag teastáil ón Eoraip bonn caipitil 

dhaonna ina bhfuil daoine ardoilte 

acmhainneacha ag feidhmiú sa taighde 

agus sa nuálaíocht agus atá in ann dul in 

oiriúint do réitigh inbhuanaithe ar 

dhúshláin na todhchaí agus iad a aimsiú go 

héasca, amhail mórathruithe 

déimeagrafacha san Eoraip agus ar 

domhan. D’fhonn an barr feabhais a 

áirithiú, ní mór do thaighdeoirí a bheith 

soghluaiste, comhoibriú agus eolas a 

scaipeadh ar fud tíortha, earnálacha agus 

disciplíní, agus leas a bhaint as an meascán 

ceart d’eolas agus scileanna chun dul i 
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shochaíocha agus tacú leis an nuálaíocht. ngleic le dúshláin shochaíocha agus tacú 

leis an nuálaíocht. 

 

Leasú  26 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 1 – pointe 2 – fophointe 2.2.1 – mír 1 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Ní mór don Aontas Eorpach a bheith ina 

phointe tagartha do thaighde den scoth 

agus a bheith tarraingteach mar sin do na 

taighdeoirí is mó a bhfuil an-ghealladh 

fúthu, taighdeoirí Eorpacha nó taighdeoirí 

neamh-Eorpacha araon, i ngach céim den 

ghairm atá acu. Is féidir an méid sin a 

bhaint amach trína chur ar chumas 

taighdeoirí agus do bhaill foirne a 

bhaineann leis an taighde gluaiseacht agus 

comhoibriú idir tíortha, earnálacha agus 

disciplíní agus, dá bhrí sin, leas a bhaint as 

oiliúint ardcháilíochta agus deiseanna 

gairme. Éascófar leis sin taighdeoirí a 

bheith ag gluaiseacht ó phost amháin go 

post nua sa ghairm atá acu sna dá earnáil 

idir acadúil agus neamh-acadúil agus 

spreagfar gníomhaíocht fiontraíochta 

chomh maith. 

Ní mór don Aontas Eorpach a bheith ina 

phointe tagartha do thaighde den scoth 

agus a bheith tarraingteach mar sin do na 

taighdeoirí is mó a bhfuil an-ghealladh 

fúthu, taighdeoirí Eorpacha nó taighdeoirí 

neamh-Eorpacha araon, lena n-áirítear iad 

siúd as tíortha ísealioncaim agus 

meánioncaim, i ngach céim den ghairm atá 

acu. Is féidir an méid sin a bhaint amach 

trína chur ar chumas taighdeoirí agus ball 

foirne a bhaineann leis an taighde 

gluaiseacht agus comhoibriú idir tíortha, 

earnálacha agus disciplíní agus, dá bhrí sin, 

leas a bhaint as oiliúint ardcháilíochta agus 

deiseanna gairme. Éascófar leis sin 

taighdeoirí a bheith ag gluaiseacht ó phost 

amháin go post nua sa ghairm atá acu sa dá 

earnáil, idir acadúil agus neamh-acadúil, 

agus spreagfar gníomhaíocht fiontraíochta 

chomh maith. 

 

Leasú  27 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 1 – pointe 2 – fophointe 2.2.3 – mír 2 – fleasc 2 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Comhordú, eolas a chur ar fáil agus a 

scaipeadh laistigh den Aontas agus le tríú 

tíortha. 

Comhar, eolas a chur ar fáil agus a 

scaipeadh laistigh den Aontas agus le tríú 

tíortha, lena n-áirítear tíortha 

ísealioncaim agus meánioncaim. 
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Leasú  28 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 2 – mír 1 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Cuid mhór de na dúshláin atá roimh an 

Aontas Eorpach, is dúshláin dhomhanda 

iad chomh maith. Tá castacht as cuimse ag 

baint leis na fadhbanna atá ann, agus is 

fadhbanna iad ar scála thar a bheith mór, 

agus an t-airgead a bheidh ann i gcoinne na 

bhfadhbanna seo, mar aon leis na 

hacmhainní agus an dua a dtiocfaidh 

réitigh astu, caithfidh siad sin a bheith 

inchurtha leis na fadhbanna féin. Seo go 

beacht na réimsí ina gcaithfidh an tAontas 

Eorpach obair as lámha a chéile; go cliste, 

solúbtha, comhshnaidhmthe chun sochair 

agus chun tairbhe ár gcuid saoránach. 

Cuid mhór de na dúshláin atá roimh an 

Aontas Eorpach, is dúshláin dhomhanda 

iad chomh maith. Tá castacht as cuimse ag 

baint leis na fadhbanna atá ann, agus is 

fadhbanna iad ar scála thar a bheith mór, 

agus is gá an t-airgead, na hacmhainní agus 

na hiarrachtaí cuí a bheith ann chun réitigh 

orthu a aimsiú. Seo go beacht na réimsí ina 

gcaithfidh an tAontas Eorpach obair as 

lámha a chéile; go cliste, solúbtha, 

comhshnaidhmthe chun sochar agus chun 

tairbhe ár gcuid saoránach agus an 

domhain. 

 

Leasú  29 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 2 – mír 2 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Is mó tionchar a bheidh ann ach 

gníomhaíochtaí a ailíniú le náisiúin agus le 

réigiúin eile ar fud an domhain faoi 

chomhar idirnáisiúnta ar scála nach 

bhfacthas cheana de réir mar atá tásc air 

sna Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 

agus i gcomhaontú Phárais faoi chúrsaí 

aeráide. Agus an comhleas mar bhunús 

leis, tabharfar cuireadh do chomhpháirtithe 

ar fud an domhain obair i gcomhar leis an 

Aontas Eorpach mar dhlúthchuid den 

taighde agus den nuálaíocht ar son na 

hinbhuanaitheachta. 

Is mó tionchar a bheidh ann ach 

gníomhaíochtaí a ailíniú le náisiúin agus le 

réigiúin eile ar fud an domhain, lena n-

áirítear tíortha ísealioncaim agus 

meánioncaim, faoi chomhar idirnáisiúnta 

ar scála nach bhfacthas cheana de réir mar 

atá tásc air sna Spriocanna Forbartha 

Inbhuanaithe agus i gcomhaontú Pháras 

maidir leis an athrú aeráide. Agus an leas 

coiteann agus an sochar frithpháirteach 

mar bhunús leis, tabharfar cuireadh do 

chomhpháirtithe ar fud an domhain oibriú i 

gcomhar leis an Aontas Eorpach mar 

dhlúthchuid den taighde agus den 

nuálaíocht ar son na hinbhuanaitheachta. 
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Réasúnú 

I gClár Oibre Gníomhaíochta Addis Ababa, thug AE gealltanas comhar a dhéanamh maidir 

le taighde lena ndírítear ar SDGanna bunaithe ar “an leas coiteann agus an sochar 

frithpháirteach” (mír 120). 

 

Leasú  30 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 2 – mír 3 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

An taighde agus an nuálaíocht, sin dhá ní is 

cúis go mór leis an bhfás inbhuanaithe agus 

leis an iomaíochas tionsclaíoch, agus beidh 

baint acu leis an réiteach a aimseofar ar 

fhadhbanna na linne, agus le deireadh a 

chur chomh tapa agus is féidir leis an 

drochnós contúirteach atá ann faoi láthair 

deiseanna nua gnó a bhaint as an gceangal 

idir an fhorbairt eacnamaíoch, úsáid na n-

acmhainní nádúrtha sóisialta, agus 

ceisteanna sóisialta. 

Is príomhchúiseanna iad an taighde agus an 

nuálaíocht leis an bhforbairt 

inbhuanaithe, lena n-áirítear fás 

inbhuanaithe agus iomaíochas tionsclaíoch, 

agus leo siúd rannchuideofar le teacht ar 

réitigh ar fhadhbanna na linne, chun 

deireadh a chur chomh tapa agus is féidir 

leis an treocht dhiúltach chontúirteach atá 

ann faoi láthair a bhaineann le forbairt 

eacnamaíoch, úsáid na n-acmhainní 

nádúrtha agus saincheisteanna sóisialta, 

agus freisin chun deiseanna gnó nua a 

dhéanamh den treocht sin. 

 

Leasú  31 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 2 – mír 6 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Mar chuid den chomhbheartas chun 

cinnireacht thionsclaíoch an Aontais 

Eorpaigh a chur cinn, déanfaidh na 

cnuasaigh sin teicneolaíochtaí cumasacha a 

fhorbairt, eochairtheicneolaíochtaí 

digiteacha atá ag teacht chun cinn, agus 

cuirfidh siad na teicneolaíochtaí sin i 

bhfeidhm. Sa chás inarb iomchuí sin, 

úsáidfear faisnéis agus seirbhísí spás-

chumasaithe an Aontais Eorpaigh. 

Mar chuid den chomhbheartas chun 

cinnireacht thionsclaíoch an Aontais 

Eorpaigh a chur cinn laistigh de chreat 

forbartha inbhuanaithe, díreoidh na 

cnuasaigh sin ar aghaidh a thabhairt ar 

dhúshláin shochaíocha, le treoir ó 

SDGanna, agus maidir le teicneolaíochtaí 

digiteacha, eochairtheicneolaíochtaí 

cumasúcháin agus teicneolaíochtaí atá ag 

teacht chun cinn, déanfaidh siad iad a 
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fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. I gcás 

inarb iomchuí, úsáidfear faisnéis agus 

seirbhísí spás-chumasaithe an Aontais 

Eorpaigh. 

 

Leasú  32 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 2 – pointe 1 – fophointe 1.1 – mír 1 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Deimhníonn Colún na gCeart Sóisialta san 

Aontas Eorpach go bhfuil ceart ag gach 

aon duine ar chúram sláinte in am trátha, 

cúram inacmhainne den dea-cháilíocht a 

bhfuil cosc agus leigheas na dtinneas ag 

dul leis. Is dearbhú atá sa méid sin ar 

ghealltanas an Aontais Eorpaigh do 

Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 

Náisiún Aontaithe, rud is gairm ar 

chlúdach sláinte do dhaoine de gach uile 

aois faoi 2030, gan aon duine a fhágáil ar 

leataobh, agus rud a chuirfeadh deireadh 

leis an mbás inchoiscthe. 

Le Colún na gCeart Sóisialta san Aontas 

Eorpach, deimhnítear go bhfuil ceart ag 

gach aon duine rochtain thráthúil a fháil ar 

chúram sláinte inacmhainne, coisctheach 

agus ardcháilíochta. Le SFI 3, iarrtar go 

ndéanfar saol sláintiúil a áirithiú agus 

folláine a chur chun cinn do gach duine 

idir óg agus aosta. Teip ghlan ar an 

margadh is ea an easpa taighde ar 

vacsaíní agus cóireálacha féideartha le 

haghaidh galair áirithe arb iad daoine 

bochta is mó nó go heisiach a ndéanann 

siad dochar dóibh. Le gníomhaíochtaí sa 

bhraisle sin, rachfar i ngleic leis an teip 

sin agus, tabharfar tacaíocht, ar shlite 

eile, chun SFI 3 agus na spriocanna lena 

mbaineann a shaothrú. 

 

Leasú  33 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid II – pointe 1 – pointe 1.1 – mír 3 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

An taighde ar an tsláinte, an taighde 

nuálaíochta, agus an nuálaíocht féin, is mór 

an chomaoin a chuir siad ar an mbeart 

maith sin, agus ar fheabhsú na táirgiúlachta 

chomh maith, agus ar an gcáilíocht in 

dtionscal na sláinte agus na gcúram. Bíodh 

sin mar atá, tá seandúshláin ann san Aontas 

Eorpach, agus dúshláin nua, agus dúshláin 

atá ag teacht chun cinn ann, agus bagairt 

An taighde ar an tsláinte, lena n-áirítear 

forbairt táirgí, an taighde nuálaíochta, agus 

an nuálaíocht féin, is mór an ról a bhí acu i 

dtaca leis an méid sin a bhaint amach, agus 

ar fheabhsú tháirgiúlacht agus cháilíocht 

thionscal na sláinte agus an chúraim chomh 

maith. Bíodh sin mar atá, tá dúshláin nua 

ann, dúshláin atá ag teacht chun cinn ann 

agus dúshláin atá roimh an Aontas i 
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iontu dá cuid saoránach agus don tsláinte 

phoiblí, agus bagairt d’inbhuanaitheacht na 

gcóras sláinte agus chosanta sóisialta ann, 

agus d’iomaíochas thionscal na sláinte agus 

na gcúram ann. Áirítear na nithe seo a 

leanas ar na dúshláin mhóra don tsláinte 

san Aontas Eorpach: easpa bealaí 

éifeachtacha leis an tsláinte a chur chun 

cinn, agus bealaí le galair a chosc; teacht i 

réim na ngalar neamhtheagmhálach; an 

méadú ar fhrithsheasmhacht na miocrób in 

aghaidh na ndrugaí; an méadú ar thruailliú 

an chomhshaoil; buaine na n-

éagothromaíochta sláinte i measc tíortha 

faoi leith agus laistigh de thíortha leith, 

éagothromaíocht a ghoilleann go 

míchuibheasach ar dhaoine faoi 

mhíbhuntáiste, nó ar dhaoine ata i dtráth 

leochaileach saoil; Rioscaí sláinte a bhrath, 

a thuiscint, a smachtú, a chosc agus a 

mhaolú i gcomhshaol uirbeach, cathrach, 

agus sóisialta atá ag athrú go tapa; an 

méadú atá ar chostais na gcóras cúraim 

sláinte Eorpach, agus tuilleadh den chóir 

leighis phearsanaithe a bheith i gceist sa 

chur chuige atá á thabhairt isteach, mar aon 

leis an digitiú i réimse na sláinte agus na 

gcúram; agus méadú brú ar thionscal na 

sláinte agus na gcúram san Eoraip lena 

cuid iomaíochais a chaomhnú sa nuálaíocht 

sláinte, agus de bharr na nuálaíochta 

sláinte, ó tharla go bhfuil ainmneacha nua 

ag teacht chun cinn go domhanda. 

gcónaí, ar dúshláin iad atá ina mbagairt ar 

shaoránaigh agus ar an tsláinte phoiblí, ar 

inbhuanaitheacht a chórais cúraim sláinte 

agus a chórais cosanta sóisialta, agus ar 

iomaíochas a thionscal sláinte agus cúraim 

chomh maith. Áirítear na nithe seo a leanas 

ar na dúshláin mhóra don tsláinte san 

Aontas Eorpach: easpa bealaí éifeachtacha 

leis an tsláinte a chur chun cinn, agus 

bealaí le galair a chosc; teacht i réim na 

ngalar neamhtheagmhálach; an méadú ar 

fhrithsheasmhacht na miocrób in aghaidh 

na ndrugaí agus teacht chun cinn eipidéimí 

tógálacha; an méadú ar thruailliú an 

chomhshaoil; buaine na n-

éagothromaíochtaí sláinte i measc tíortha 

faoi leith agus laistigh díobh, arb 

éagothromaíochtaí iad a bhfuil dochar á 

dhéanamh go míréireach acu do dhaoine 

atá faoi mhíbhuntáiste nó do dhaoine atá i 

dtráth leochaileach saoil; rioscaí sláinte a 

bhrath, a thuiscint, a smachtú, a chosc agus 

a mhaolú i dtimpeallacht uirbeach, 

chathrach, agus shóisialta atá ag athrú go 

tapa; praghsanna arda ar roinnt uirlisí 

agus teicneolaíochtaí sláinte nuálacha, an 

méadú ar chostais na gcóras cúraim sláinte 

Eorpach, agus tabhairt isteach de réir a 

chéile an leighis phearsantaithe agus an 

digitithe i réimse na sláinte agus an 

chúraim; agus méadú brú ar thionscal na 

sláinte agus an chúraim san Eoraip lena 

cuid iomaíochais a chaomhnú sa nuálaíocht 

sláinte, agus tríd an nuálaíocht sláinte a 

fhorbairt vis-à-vis gníomhairí domhanda 

atá nua agus ag teacht chun cinn. Ar fud an 

domhain, tá líon na daoine – go háirithe 

líon na leanaí – atá ag fáil bháis de bharr 

galair inchoiscthe chomh hard sin nach 

féidir glacadh leis. Mar gheall ar chostais 

atá i bhfad ró-ard, nó toisc nach leor an 

infheistíocht a rinneadh chun dul i ngleic 

le galair a ndearnadh faillí iontu, níl 

rochtain ar chógais ríthábhachtacha ag 

go leor daoine sa chuid sin den domhan 

atá i mbéal forbartha. Ní mór taighde 

sláinte faoin gclár Fís Eorpach a 

spreagadh de réir phrionsabail Dhearbhú 

Doha maidir le Comhaontú TRIPS agus 
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Sláinte Phoiblí chun méadú a dhéanamh 

ar an taighde ar ghalair a ndearnadh 

faillí iontu, chun rochtain dhomhanda ar 

chógais ríthábhachtacha a áirithiú, chun 

an ceart chun cúraim sláinte a aithint 

mar cheart daonna, agus chun sásraí 

cistithe nua a spreagadh chun dlús a chur 

le hiarrachtaí comhoibríocha níos mó 

d’fhonn dul i ngleic le dúshláin 

dhomhanda sláinte san Eoraip agus sa 

chuid sin den domhan atá i mbéal 

forbartha.  

 

 

Leasú  34 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 2 – pointe 1 – fophointe 1.1 – mír 4 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Is casta an rud atá sna dúshláin sláinte seo, 

iad nasctha ina chéile agus iad i gceist go 

domhanda, agus teastaíonn comhoibriú 

ildisciplíneach, tras-earnála, trasnáisiúnta 

le dul i ngleic leo. Déanfaidh 

gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta 

dlúthcheangail idir an taighde 

fionnachtana, an taighde cliniciúil, taighde 

eipidéimeolaíochta, taighde comhshaoil 

agus socheacnamaíoch, mar aon le ceangail 

leis na heolaíochtaí rialála. Cuirfidh siad 

scileanna lucht acadamh agus scileanna na 

tionsclaíochta ag obair ar scáth a chéile, 

agus cothóidh siad comhoibriú idir an dá 

rud sin agus na seirbhísí sláinte, na hothair, 

lucht déanta beartais, agus na saoránaigh, 

chun an luamhán a chur faoi mhaoiniú 

poibliú, agus le glacadh a áirithiú do na 

torthaí sa chleachtas cliniciúil, agus sna 

córais cúraim sláinte araon. Cothóidh siad 

an comhoibriú straitéiseach ar leibhéal an 

Aontais Eorpaigh agus ar an leibhéal 

idirnáisiúnta, rud a thiomsóidh an 

saineolas, an inniúlacht agus na 

hacmhainní is gá le eacnamaíochtaí scála a 

chruthú, maille le heacnamaíochta raon 

Is casta an rud atá sna dúshláin sláinte seo, 

iad nasctha ina chéile agus iad i gceist go 

domhanda, agus teastaíonn comhoibriú 

ildisciplíneach, trasearnála, trasnáisiúnta le 

dul i ngleic leo, lena n-áirítear le tíortha 

ísealioncaim agus meánioncaim. Le 

gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta 

déanfar dlúthcheangail idir an taighde 

fionnachtana, an taighde cliniciúil, taighde 

eipidéimeolaíochta, taighde comhshaoil 

agus socheacnamaíoch, mar aon le ceangail 

leis na heolaíochtaí rialála. Leis na 

gníomhaíochtaí sin, cuirfear scileanna lucht 

acadamh, scileanna forbróirí 

neamhbhrabúsacha táirgí agus scileanna 

na tionsclaíochta ag obair ar scáth a chéile, 

agus cothófar a gcomhoibriú le seirbhísí 

sláinte, othair, lucht déanta beartais, 

eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus 

saoránaigh chun an luamhán a chur faoi 

chistiú poiblí, agus chun glacadh na 

dtorthaí sa chleachtas cliniciúil a áirithiú, 

agus sna córais cúraim sláinte chomh 

maith. Cothófar leo an comhoibriú 

straitéiseach ar leibhéal an Aontais 

Eorpaigh agus ar an leibhéal idirnáisiúnta 
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feidhme agus eacnamaíochta luais, ionas 

go bhféadfar an tairbhe a mheastar a 

bheidh orthu a roinnt, agus dul faoi scáth 

na rioscaí airgeadais le chéile. 

chun an saineolas, an inniúlacht agus na 

hacmhainní is gá a chomhthiomsú d’fhonn 

barainneachtaí scála, raon feidhme agus 

luais a chruthú, agus chomh maith leis sin 

d’fhonn go bhféadfar an tairbhe a mheastar 

a bheidh orthu a roinnt, agus dul faoi scáth 

na rioscaí airgeadais le chéile. 

 

Leasú  35 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid II – pointe 1 – pointe 1.1 – mír 4 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Is ábhar imní ar fud an domhain iad 

galair a bhaineann leis an 

mbochtaineacht agus galair a ndéantar 

faillí iontu agus tabharfar aghaidh ar 

bhearnaí sa taighde trí fhorbairt a 

dhéanamh ar nuálaíocht atá bunaithe ar 

riachtanais othar. Leis na galair 

thógálacha sin atá ag teacht chun cinn 

agus atá ag teacht chun cinn in athuair i 

réigiún na hEorpa agus leis an bhfadhb a 

bhaineann le frithsheasmhacht in 

aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha, 

cuirtear i bhfios in athuair go bhfuil gá le 

cur chuige atá cuimsitheach agus 

comhordaithe go hidirnáisiúnta agus le 

tuilleadh tacaíochta poiblí i ndáil le 

taighde agus forbairt. 

 

 

Leasú  36 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 2 – pointe 1 – fophointe 1.1 – mír 4 a (nua) 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Chun rochtain chothrom ar chóireáil, ar 

chosc nó ar fháthmheas a chur chun cinn 

i gcás galair dhíblithe nó is baol báis, 

agus chun a áirithiú go n-eascróidh 

réitigh atá oiriúnach, sábháilte, 
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éifeachtach, inrochtana agus 

inacmhainne as taighde agus forbairt 

arna chistiú go poiblí, cuirfidh Fís 

Eorpach de cheangal ar thairbhithe an 

chistiúcháin i gcás na dtionscadal sin 

tuairisc a thabhairt ar an gcaoi a bhfuil sé 

beartaithe acu rochtain ar thorthaí 

tionscadal a áirithiú, lena n-áirítear 

uirlisí sláinte a d’fhéadfadh a bheith ann 

amach anseo. 

 

Leasú  37 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 2 – pointe 1 – fophointe 1.2.1 – mír 1 – fleasc 2 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

– Sláinte na máthar, sláinte an athar, 

sláinte an linbh agus an pháiste mar aon le 

ról na dtuismitheoirí; 

– Sláinte na máthar, sláinte na n-

athar, sláinte na naíonán agus na leanaí, 

mar aon le ról na dtuismitheoirí; 

marthanas na leanaí agus na máthar; 

 

Leasú  38 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 2 – pointe 2 – fophointe 1.2.2 – mír 2 – fleasc 1 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

– Teicneolaíochtaí leis na nithe seo a 

leanas a mheas: contúirtí; an teagmháil le 

ceimicí agus tionchar na gceimicí ar an 

tsláinte, mar aon le tionchar gach ní dá 

scaipeann truailliú; na húdair eile a bhíonn 

le strus; na héifeachtaí a bhíonn ann de 

bharr údair éagsúla strus a bheith in 

éineacht le chéile; 

– Teicneolaíochtaí sábháilte, 

éifeachtacha agus inacmhainne, lena n-

áirítear teicneolaíochtaí ísealchostais, 

chun na nithe seo a leanas a mheas: 

guaiseacha; nochtadh ar cheimiceáin agus 

tionchar na gceimiceán ar an tsláinte, 

truailleáin agus strusairí eile, lena n-áirítear 

strusairí a bhaineann leis an aeráid agus 

leis an gcomhshaol, agus éifeachtaí 

comhcheangailte an iliomad strusairí; 
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Leasú  39 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 2 – pointe 2 – pointe 1.2 – fophointe 1.2.3 – mír 4 – fleasc 4 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

– Cóireáil nó leigheas, idir chóireáil 

cógaseolaíochta agus 

neamhchógaseolaíochta; 

– Cóireáil nó leigheas, idir chóireáil 

chógaseolaíochta agus chóireáil 

neamhchógaseolaíochta atá oiriúnach, 

sábháilte, éifeachtach agus inacmhainne; 

 

Leasú  40 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 2 – pointe 1 – fophointe 1.2.4 – mír 1 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Daoine a chosaint ar chontúirtí sláinte 

trasteorann, is mór an dúshlán atá ansin 

don tsláinte phoiblí, agus teastaíonn 

comhar éifeachtach idirnáisiúnta chuige ar 

leibhéal an Aontais Eorpaigh agus ar an 

leibhéal domhanda. De réir mar atá sa 

‘Chur Chuige Sláinte Aonair’, is éard a 

bheidh i gceist anseo an cosc, an 

réamhullmhú, an brath luath, cóireáil agus 

leigheas na ngalar tógálach, agus an dul i 

ngleic le frithsheasmhacht na 

bhfrithmhiocróbach. 

Daoine a chosaint ar ghalair 

theagmhálacha, ar chontúirtí sláinte 

trasteorann agus ar ghalair a bhaineann 

leis an mbochtaineacht agus a ndéantar 

faillí iontu, is mór an dúshlán atá ansin don 

tsláinte phoiblí, agus teastaíonn comhar 

éifeachtach idirnáisiúnta chuige sin ar 

leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal 

domhanda chomh maith le comhordú idir 

ionstraimí cistithe an Aontais i réimse an 

taighde agus na forbartha agus na 

forbartha idirnáisiúnta. Is éard a bheidh i 

gceist anseo uirlisí a fhorbairt le haghaidh 

chosc, réamhullmhú, bhrath luath, chóireáil 

agus leigheas na ngalar tógálach, agus dul i 

ngleic le frithsheasmhacht na 

bhfrithmhiocróbach. Maidir le roinnt galar 

tógálach, tá easpa infheistíochta ann ón 

earnáil phríobháideach i réimse an 

taighde agus na nuálaíochta i ngeall ar 

an easpa dreasachtaí margaidh i leith 

infheistíocht a dhéanamh chun na galair 

sin, ar minic a bhaineann siad leis an 

mbochtaineacht, a chosc, a chóireáil agus 

a fháthmheas, agus dá réir sin tá gá le 

hinfheistíocht níos uaillmhianaí ón 

earnáil phoiblí. Tá gá le hiarrachtaí 
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comhthiomsaithe ón Eoraip i gcás 

trialacha cliniciúla atá rí-chasta agus 

costasach agus a dhéantar ag céim 

dheireanach, agus lena dtacaítear le 

neartú eiticiúil agus neartú ar rialáil i 

dtíortha i mbéal forbartha. 

 

Leasú  41 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid II – pointe 1 – pointe 1.2 – pointe 1.2.4 – mír 2 – fleasc 3 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

– Vacsaíní, modhanna diagnóise, 

cóireáil agus leigheas ar ghalair thógálacha 

ar a n-áirítear comhghalair agus 

comhionfhabhtuithe; 

– Forbairt nua agus optamú maidir 

le vacsaíní, diagnóisic, cóireáil agus 

leigheas ar ghalair thógálacha lena n-

áirítear comhghalrachtaí agus 

comhionfhabhtuithe agus tabharfar tús 

áite do ghalair a bhaineann leis an 

mbochtaineacht agus a bhfuil faillí 

déanta iontu i gcás ina bhfuil easpa 

margaí tráchtála ann, sa bhreis ar na 

galair sin a ndéantar difear suntasach 

dóibh de bharr frithsheasmhacht in 

aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha; 

 

 

 

Leasú  42 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid II – pointe 1 – pointe 1.2 – pointe 1.2.4 – mír 2 – fleasc 5 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

– An bac agus an chonstaic ar chur 

chun feidhme agus ar ghlacadh na mbearta 

idirghabhála leighis sa chleachtas cliniciúil 

agus sa chóras sláinte araon; 

– Bacainní ar chur chun feidhme agus 

glacadh na n-idirghabhálacha míochaine sa 

chleachtas cliniciúil agus sa chóras sláinte 

chomh maith, lena n-áirítear neartú ar 

rialáil i dtíortha íseal-ioncaim agus meán-

ioncaim; 
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Leasú  43 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 2 – pointe 1 – fophointe 1.2.4 – mír 2 – fleasc 6 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Na gnéithe trasteorann a bhaineann le 

galair thógálacha agus na dúshláin faoi 

leith atá ann i dtíortha nach bhfuil á 

dtuilleamh iontu ach ioncaim ísle nó 

ioncaim nach ard, na galair thrópaiceacha, 

cuir i gcás. 

Gnéithe trasteorann de thaighde agus 

forbairt ar chógais i ndáil le galair 

thógálacha agus de dhúshláin ar leith a 

bhaineann le tíortha íseal-ioncaim agus 

meán-ioncaim, go háirithe galair a 

bhaineann leis an mbochtaineacht, amhail 

galair thrópaiceacha a ndéantar faillí 

iontu, SEIF, an eitinn agus maláire. Ní 

mór dul i ngleic le galair a bhaineann leis 

an mbochtaineacht agus galair a 

ndéantar faillí iontu trí chur chuige 

cuimsitheach atá bunaithe ar 

chomhpháirtíocht leis na Ballstáit, leis na 

réigiúin atá buailte agus leis na 

hinstitiúidí taighde agus saineolaithe, ag 

cur leis an rath a bhí ar an dara Clár 

Comhpháirtíochta maidir le Trialacha 

Cliniciúla idir Tíortha Eorpacha agus 

Tíortha i mBéal Forbartha (EDCTP2) 

agus lena n-áirítear forbairt modhanna 

cóireála nua do ghalair thógálacha chun 

gníomhú i gcoinne frithsheasmhacht in 

aghaidh antaibheathach.  

 

Leasú  44 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 2 – pointe 1 – fophointe 1.2.5 – mír 1 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Na huirlisí sláinte agus na huirlisí 

teicneolaíochta atá ann, is rud 

ríthábhachtach iad don tsláinte phoiblí, 

agus chuir siad comaoin mhór ar an 

bhfeabhas suntasach a cuireadh ar an 

gcaighdeán saoil, ar an gcaighdeán sláinte 

agus ar chúram na ndaoine san Aontas 

Eorpach. Dá bhrí sin, is dúshlán 

Na huirlisí sláinte agus na huirlisí 

teicneolaíochta atá ann, is rud 

ríthábhachtach iad don tsláinte phoiblí, 

agus chuir siad comaoin mhór ar an 

bhfeabhas suntasach a cuireadh ar 

chaighdeán saoil, ar chaighdeán sláinte 

agus ar chúram na ndaoine san Aontas 

Eorpach. Dá bhrí sin, is dúshlán 
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straitéiseach lárnach atá ann uirlisí agus 

teicneolaíochtaí sláinte agus cúraim a 

dhearadh, a fhorbairt, a sheachadadh agus a 

chur chun feidhme, uirlisí agus 

teicneolaíochtaí atá oiriúnach, iontaofa, 

sábháilte agus éifeachtach ó thaobh na 

gcostas de, agus ba chóir an aird chuí a 

thabhairt ar riachtanais daoine faoi 

mhíchumas agus ar an tsochaí atá ag dul in 

aois. Orthu sin tá an intleacht shaorga agus 

teicneolaíochtaí digiteacha eile, rudaí a 

bhfuil feabhsuithe móra le baint astu thar a 

bhfuil ann faoi láthair, agus is leo a 

spreagfar tionscal sláinte iomaíoch, 

inbhuanaithe a chuireann poist ar ardluach 

ar fáil. An tionscal sláinte atá san Eoraip, tá 

sé ar cheann de na hearnálacha 

eacnamaíocha is tábhachtaí san Aontas 

Eorpach, is fiú 3 % den OTI é, agus tá 1.5 

milliún duine fostaithe ann. 

straitéiseach lárnach atá ann uirlisí agus 

teicneolaíochtaí sláinte agus cúraim a 

dhearadh, a fhorbairt, a sheachadadh agus a 

chur chun feidhme, arb uirlisí agus 

teicneolaíochtaí iad atá oiriúnach, iontaofa, 

sábháilte, inacmhainne agus éifeachtach, 

agus aird chuí á tabhairt ar riachtanais 

daoine faoi mhíchumas agus ar an tsochaí 

atá ag dul in aois. Orthu sin tá an intleacht 

shaorga agus teicneolaíochtaí digiteacha 

eile, ar rudaí iad a bhfuil feabhsuithe móra 

le baint astu thar a bhfuil ann faoi láthair, 

agus is leo a spreagfar tionscal sláinte 

iomaíoch, inbhuanaithe a chuireann poist 

ar ardluach ar fáil. An tionscal sláinte atá 

san Eoraip, tá sé ar cheann de na 

hearnálacha eacnamaíocha is tábhachtaí 

san Aontas Eorpach, is fiú 3 % den OTI é, 

agus tá 1.5 milliún duine fostaithe ann. 

 

 

Leasú  45 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid II – pointe 1 – pointe 1.2 – pointe 1.2.6 – mír 2 – fleasc 6 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 - An nasc idir costais taighde agus 

praghas na gcógas a bhaint chun 

rochtain a mhéadú agus SDG 3 a áirithiú 

— Maireachtáil Fholláin agus Folláine 

do Chách 

 

Leasú  46 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid II – pointe 2 – pointe 2.2 – pointe 2.2.2 – mír 2 – fleasc 6 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

– Tionchar na dtraidisiún, pátrúin 

nósmhaireachta, dearcthaí agus creidiúintí 

maidir le luachanna, agus muintearas an 

duine. 

– Tionchar na dtraidisiún, patrúin 

nósmhaireachta, dearcthaí agus creidiúintí 

maidir le luachanna, agus muintearas an 

duine i sochaí na hEorpa arb iad a 

comharthaí sóirt an t-iolrachas, an 
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chaoinfhulaingt agus an dlúthpháirtíocht. 

 

 

Leasú  47 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 2 – pointe 2 – fophointe 2.2.3 – mír 1 – fleasc 5 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

– Córais chánach agus liúntas, maille 

le beartais slándála sóisialta agus 

infheistíochta sóisialta, d’fhonn na 

héagothromaíochtaí a chur ar gcúl, agus 

aghaidh a thabhairt ar an tionchar diúltach 

a bhíonn i gceist leis an teicneolaíocht, 

cúrsaí déimeagrafaíochta, agus an 

éagsúlacht; 

– Córais chánach agus liúntas, maille 

le beartais slándála sóisialta agus 

infheistíochta sóisialta, d’fhonn na 

héagothromaíochtaí a chur ar gcúl, tacú le 

húsáid acmhainní baile i dtíortha i mbéal 

forbartha, i gcomhréir le Roinn II A de 

Chlár Oibre Gníomhaíochta Addis Ababa 

agus le beartas an Aontais, agus aghaidh a 

thabhairt ar an tionchar diúltach a bhíonn i 

gceist leis an teicneolaíocht, déimeagrafaic, 

seachaint cánach agus imghabháil 

cánach, sreafaí airgeadais aindleathacha 

agus easpa trédhearcachta maidir le dálaí 

agus oibríochtaí airgeadais; 

 

Leasú  48 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid II – pointe 2 – pointe 2.2 – pointe 2.2.4 – mír 2 – fleasc 2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

– An inniúlacht atá sna sochaithe le 

feabhas a chur ar bhainistiú na rioscaí 

tubaiste, agus leis na rioscaí sin a laghdú, 

trí bhíthin réitigh arb é an nádúr is bun leo, 

rud a dhéanfaí ach cur leis an gcosaint, leis 

an réamh-ullmhú agus leis an bhfreagairt 

do rioscaí atá ann cheana agus do rioscaí 

nua 

– An inniúlacht atá sna sochaithe leis 

an athléimneacht a mhéadú agus le 

feabhas a chur ar bhainistiú na rioscaí 

tubaiste, agus leis na rioscaí sin a laghdú, 

trí bhíthin réitigh dhúlra-bhunaithe, rud a 

dhéanfaí ach cur leis an gcosaint, leis an 

réamh-ullmhú agus leis an bhfreagairt do 

rioscaí atá ann cheana agus do rioscaí nua 
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Leasú  49 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 2 – pointe 3 – fophointe 3.1 – mír 3 a (nua) 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Tá an digitiú ag dul chun cinn i dtíortha i 

mbéal forbartha freisin agus cruthaítear 

leis deiseanna sóisialta agus 

eacnamaíocha nua. Ag an am céanna, 

leis an deighilt dhigiteach idir tíortha 

agus laistigh de thíortha cuirtear bac ar 

an gcomhroinnt tairbhí agus cuirtear leis 

an neamhionannas. Tá sé mar aidhm le 

tionscnamh AE ‘D4D’ cuidiú a thabhairt 

i dtaca le héifeachtaí dearfacha an 

digitithe ar thíortha i mbéal forbartha a 

uasmhéadú agus dul i ngleic le 

fadhbanna. Le gníomhaíochtaí sa 

chnuasach seo, tacófar leis an 

tionscnamh sin. 

 

Leasú  50 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 2 – pointe 4 – fophointe 4.1 – mír 2 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Chun cuspóirí Chomhaontú Pháras a 

chomhlíonadh beidh ar an Aontas Eorpach 

iompú go geilleagair agus sochaithe 

ísealcharbóin, athléimneach atá tíosach ar 

acmhainní. Beidh sé sin bunaithe ar 

athruithe móra ar an teicneolaíocht agus ar 

sheirbhísí, agus ar iompar gnóthaí agus 

tomhaltóirí, agus ar thabhairt isteach 

cineálacha nua rialachais. Chun an méadú 

ar mheántheocht an domhain a theorannú 

go leibhéal i bhfad níos lú ná 2°C, agus 

iarrachtaí a dhéanamh an méadú ar an 

teocht a theorannú go 1.5°C, tá dul chun 

cinn mear ar dhí-charbonú an chórais 

fuinnimh riachtanach agus laghdú 

suntasach de dhíth ar astaíochtaí gás 

Chun cuspóirí Chomhaontú Pháras a 

chomhlíonadh beidh ar an Aontas Eorpach 

iompú go geilleagair agus sochaithe 

ísealcharbóin atá tíosach ar acmhainní agus 

athléimneach. Beidh sé sin bunaithe ar 

athruithe móra ar an teicneolaíocht agus ar 

sheirbhísí, agus ar iompar gnóthaí agus 

tomhaltóirí, agus ar thabhairt isteach 

cineálacha nua rialachais. Is é atá i 

gComhaontú Pháras creat don mhaolú 

chomh maith le gníomhaíocht 

oiriúnaithe. In Airteagal 7 de leagtar síos 

cuspóir domhanda maidir le hoiriúnú. I 

bpointe 7.7 den Airteagal sin, go háirithe, 

tá gealltanas tugtha ag an Aontas 

cúnamh a thabhairt do thíortha i mbéal 
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ceaptha teasa (GCT) ón earnáil iompair. 

Beidh spreagadh nua de dhíth chun dlús a 

chur le ráta forbartha dhul chun cinn na 

chéad ghlúine eile agus chun 

teicneolaíochtaí agus réitigh nuálaíocha a 

léiriú agus a imlonnú, lena n-úsáidfí freisin 

na deiseanna arna gcur ar fáil ag 

teicneolaíochtaí digiteacha agus spáis. 

Saothrófar é sin trí chur chuige comhtháite 

lena gcuimseofar dícharbónú, 

éifeachtúlacht acmhainne, laghdú ar 

aerthruailliú, rochtain ar amhábhair agus 

geilleagar ciorclach. 

forbartha, ar tíortha iad ar lú a 

bhfreagracht as an athrú aeráide, arb iad 

a phríomhíospartaigh iad agus nach 

bhfuil dóthain acmhainní acu dul in 

oiriúint dó. Áirítear ar riachtanais na 

dtíortha i mbéal forbartha réamhaisnéisí 

spriocdhírithe atá bunaithe ar thaighde 

agus comhairle (seirbhísí aeráide) den 

cháilíocht is airde is féidir chun 

cinnteoireacht mhaith agus ullmhacht an 

phobail a chumasú. Áirítear iontu freisin 

cúnamh maidir le forbairt a dhéanamh ar 

mhodhanna nua éifeachtacha chun 

oiriúnú. Is cuspóir tábhachtach de chuid 

na ngníomhaíochtaí sa bhraisle sin é 

rannchuidiú láidir ón Aontas a sholáthar 

agus tá sé ríthábhachtach chun go n-

urramóidh an tAontas a chuid gealltanas 

faoi Airteagal 7.7 agus Airteagal 10.5 de 

Chomhaontú Pháras. Chun an méadú ar 

mheánteocht an domhain a theorannú go 

leibhéal i bhfad níos lú ná 2°C, agus 

iarrachtaí a dhéanamh an méadú ar an 

teocht a theorannú go 1.5°C, tá dul chun 

cinn mear ar dhícharbónú an chórais 

fuinnimh riachtanach agus laghdú 

suntasach de dhíth ar astaíochtaí gás 

ceaptha teasa (GCT) ón earnáil iompair. 

Beidh spreagadh nua de dhíth chun dlús a 

chur le ráta forbartha dhul chun cinn na 

chéad ghlúine eile agus chun 

teicneolaíochtaí agus réitigh nuálaíocha a 

léiriú agus a imlonnú, lena n-úsáidfí freisin 

na deiseanna arna gcur ar fáil ag 

teicneolaíochtaí digiteacha agus spáis. 

Saothrófar é sin trí chur chuige comhtháite 

lena gcuimseofar dícharbónú, 

éifeachtúlacht acmhainne, laghdú ar 

aerthruailliú, rochtain ar amhábhair agus 

geilleagar ciorclach. 

 

Leasú  51 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid II – pointe 5 – pointe 5.1 – mír 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 
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Tá gníomhaíochtaí daonna ag cur brú 

méadaitheach ar ithreacha, ar fharraigí 

agus ar aigéin, ar uisce, ar aer, ar 

bhithéagsúlacht agus ar acmhainní 

nádúrtha eile. Tá cothú dhaonra 

méadaitheach an phlainéid spleách go 

díreach ar staid folláine na gcóras nádúrtha 

agus acmhainní nádúrtha. I dteannta le 

hathrú aeráide, áfach, cruthaíonn éileamh 

méadaitheach an chine dhaonna le 

haghaidh acmhainní nádúrtha brúnna 

comhshaoil a bhíonn i bhfad níos mó ná 

leibhéil inbhuanaithe, ag cur isteach ar 

éiceachórais agus ar a gcumas seirbhísí a 

chur ar fáil chun leas daoine. Cuireann 

coincheapa an gheilleagair chiorclaigh, an 

bhithgheilleagair agus an gheilleagair 

ghoirm deis ar fáil chun cuspóirí 

comshaoil, sóisialta agus eacnamaíocha a 

chothromú agus chun gníomhaíochtaí 

daoine a stiúradh i dtreo na 

hinbhuanaitheachta. 

Tá gníomhaíochtaí daonna ag cur brú 

méadaitheach ar ithreacha, ar fharraigí 

agus ar aigéin, ar uisce, ar aer, ar 

bhithéagsúlacht agus ar acmhainní 

nádúrtha eile. Tá cothú dhaonra 

méadaitheach an phláinéid spleách go 

díreach ar staid folláine na gcóras agus na 

n-acmhainní nádúrtha. I dteannta leis an 

athrú aeráide, áfach, cruthaíonn éileamh 

méadaitheach an chine dhaonna ar 

acmhainní nádúrtha brúnna comhshaoil a 

bhíonn i bhfad níos mó ná leibhéil 

inbhuanaithe, rud a chuireann isteach ar 

éiceachórais agus a chuireann bac ar a 

gcumas seirbhísí lena gcaomhnaítear leas 

daoine go fadtéarmach a sholáthar. Aon 

chóras táirgthe lena ndíghrádaítear an 

comhshaol, ní bheidh sé inbhuanaithe ná 

táirgiúil go fadtéarmach agus dá bhrí sin 

ní bheidh sé iomaíoch. Is bunchloch don 

úsáid acmhainní ar fad é éiceachóras 

feidhmiúil agus rathúil. Tá sé 

ríthábhachtach go n-aithnítear an nasc 

idir díghrádú an bhoinn nádúrtha 

acmhainní, lena n-áirítear an 

bhithéagsúlacht, agus feidhmiú 

éiceachóras nádúrtha agus leathnádúrtha 

ar mhaithe le seirbhísí riachtanacha a 

sholáthar don tsochaí agus go 

ngníomhaítear ar réitigh a bheartaítear 

mar thoradh ar an eolaíocht sin. Le 

coincheapa an gheilleagair chiorclaigh, na 

hagra-éiceolaíochta,  an bhithgheilleagair 

inbhuanaithe agus an gheilleagair ghoirm, 

tugtar deis cuspóirí comhshaoil, sóisialta 

agus eacnamaíocha a chothromú agus 

gníomhaíochtaí daoine a stiúradh i dtreo na 

hinbhuanaitheachta, agus é á áirithiú san 

am céanna go bhfuil ról lárnach ag an 

gcothú agus ag an tsláinte i ndáil leis an 

gcaoi a ndéantar ár gcórais táirgthe bia a 

chur chun feidhme. 

 

Leasú  52 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid II – pointe 5 – pointe 5.1 – mír 3 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Cuirfidh na gníomhaíochtaí le bunús 

eolais agus cuirfear réitigh ar fáil chun: 

acmhainní nádúrtha ón talamh agus ón 

bhfarraige a bhainistiú agus a úsáid ar 

bhonn inbhuanaithe - agus ról na gcóras 

críochach agus uisceach a fheabhsú mar 

umair charbóin; Slándáil bhia agus 

chothaithe a áirithiú, aistí bia atá sábháilte, 

sláintiúil agus scamhardach a chur ar fáil; 

an t-aistriú ó gheilleagar líneach iontaise-

bhunaithe a luathú chuig geilleagar 

ciorclach ísealcharbóin atá tíosach ar 

acmhainní, athléimneach lena mbaineann 

astaíochtaí ísle, agus tacú le forbairt de 

gheilleagar bithbhunaithe agus le geilleagar 

gorm atá inbhuanaithe; agus limistéir 

thuaithe, chóstacha agus uirbeacha atá 

beoga agus athléimneach a fhorbairt. 

Déanfar cineálacha cur chuige 

ildisciplíneacha agus trasdisciplíneacha 

lena mbaintear leas as saineolas agus 

taithí na ngníomhaithe feadh slabhraí 

luacha a lorg chun bonn eolais a thógáil 

agus réitigh a sholáthar chun: acmhainní 

nádúrtha ón talamh agus ón uisce a 

chosaint agus a bhainistiú agus a úsáid ar 

bhonn inbhuanaithe, agus ról na gcóras 

críochach agus uisceach a fheabhsú mar 

umair charbóin a bhfuil timthriall 

cothaitheach lúbiata agus córais 

hidreolaíocha feidhmiúla ag gabháil leo; 

slándáil bia agus cothaithe a áirithiú, ar 

bhealach a bheidh leordhóthanach do 

riachtanais an Aontais agus dramhaíl 

agus an rótháirgeadh a sheachaint, agus 

bia agus beatha sábháilte agus aistí 

sláintiúla agus scamhardacha á soláthar; 

dlús a chur le haistriú bia agus córas 

feirmeoireachta i dtreo cuir chuige agra-

éiceolaíocha chun dul chun tairbhe don 

talmhaíocht thraidisiúnta agus orgánach 

araon; tacú le héagsúlú ioncaim i 

limistéir thuaithe; an t-aistriú ó gheilleagar 

líneach iontaise-bhunaithe a luathú chuig 

geilleagar ciorclach atá tíosach ar 

acmhainní, athléimneach agus neodrach ó 

thaobh astaíochtaí GCT, agus tacú le 

geilleagar bithbhunaithe inbhuanaithe agus 

an geilleagar gorm a fhorbairt; agus 

limistéir thuaithe, chósta agus uirbeacha 

atá athléimneach agus beoga a fhorbairt. 

 

Leasú  53 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid II – pointe 5 – pointe 5.1 – mír 4 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Cuideoidh siad an soláthar bithéagsúlachta 

a chothabháil agus a fheabhsú agus 

soláthar fadtéarma seirbhísí éiceachórais, 

oiriúnú don athrú aeráide agus ceapadh 

carbóin (ar talamh agus ar muir) a 

Leis na cineálacha cur chuige sin, 

cuideofar leis an soláthar bithéagsúlachta – 

idir fhiáin agus saothraithe – a 

chothabháil agus a fheabhsú agus le 

soláthar fadtéarmach seirbhísí éiceachórais 
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thabhairt slán. Cuideoidh siad gás ceaptha 

teasa (GCT), astaíochtaí eile, dramhaíl 

agus truailliú ó ghníomhaíochtaí táirgthe 

príomhúla (idir chríochach agus uisceach), 

próiseála, tomhaltais agus ó 

ghníomhaíochtaí eile daoine a laghdú. 

Spreagfaidh siad infheistíochtaí, ag tacú 

leis an athrú i dtreo an gheilleagair 

chiorclaigh, an bhithgheilleagair agus an 

gheilleagair ghoirm, agus i gcomhthráth 

sláinte agus sláine an chomhshaoil a 

chosaint. 

a thabhairt slán, mar aon le maolú ar an 

athrú aeráid agus oiriúnú dó agus stóráil 

carbóin (ar talamh agus in uiscí). Cuideofar 

le laghdú a dhéanamh ar ghás ceaptha teasa 

(GCT) agus astaíochtaí eile, agus ar 

dhramhaíl agus truailliú ó ghníomhaíochtaí 

táirgthe príomhúla (idir chríochach agus 

uisceach), próiseála, tomhaltais agus ó 

ghníomhaíochtaí eile daoine. Spreagfar 

infheistíochtaí, ag tacú leis an athrú i dtreo 

an gheilleagair chiorclaigh, na hagra-

éiceolaíochta, an bhithgheilleagair 

inbhuanaithe agus an gheilleagair ghoirm, 

agus i gcomhthráth sláinte agus sláine an 

chomhshaoil a chosaint. 

 

Leasú  54 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid II – pointe 5 – pointe 5.1 – mír 5 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Cothóidh siad cineálacha cur chuige 

rannpháirteacha freisin maidir le taighde 

agus nuáilíocht, lena n-áireofar cur chuige 

ilghníomhaithe agus eolas agus córais 

nuála a fhorbairt ar an leibhéal áitiúil, 

réigiúnach, náisiúnta agus Eorpach. Beidh 

nuálaíocht shóisialta mar aon le 

rannpháirtiú agus iontaoibh na saoránach i 

nuálaíocht ríthábhachtach chun patrúin 

rialachais, táirgthe agus tomhaltais nua a 

spreagadh. 

Cothófar leo cineálacha cur chuige 

rannpháirteacha freisin maidir le taighde 

agus nuálaíocht, lena n-áirítear an cur 

chuige ilghníomhaithe, lena n-áirítear 

eagraíochtaí na sochaí sibhialta, agus 

eolas agus córais nuálaíochta a fhorbairt ar 

an leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta 

agus Eorpach. Tá sé ríthábhachtach go 

mbeadh na gníomhaithe uile feadh 

shlabhra an tsoláthair agraibhia 

rannpháirteach i gcomhchruthú agus 

comhroinnt eolais agus nuálaíochtaí 

éiceolaíocha á bhforbairt agus á gcur 

chun feidhme chun aghaidh a thabhairt 

ar dhúshláin atá sna córais bia, lena n-

áirítear oiriúnú don athrú aeráide. Beidh 

nuálaíocht shóisialta mar aon le 

rannpháirtiú na saoránach ríthábhachtach 

chun patrúin rialachais, táirgthe agus 

tomhaltais nua a spreagadh. 
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Leasú  55 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 2 – pointe 5 – fophointe 5.1 – mír 6 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Ós rud é go bhfuil na dúshláin sin casta, 

idirnasctha agus domhanda, leanfaidh 

gníomhaíochtaí cur chuige córasach, ag 

comhoibriú le Ballstáit agus le 

comhpháirtithe idirnáisiúnta, le foinsí 

cistiúcháin eile agus le tionscnaimh 

bheartais eile. Bainfear leas faoi stiúir na n-

úsáideoirí as foinsí mórshonraí comhshaoil, 

amhail Copernicus, EGNOS/Galileo, 

INSPIRE, EOSC, GEOSS, CEOS, 

EMODnet. 

Ós rud é go bhfuil na dúshláin sin casta, 

idirnasctha agus domhanda, leanfaidh 

gníomhaíochtaí cur chuige sistéamach, ag 

comhoibriú le Ballstáit agus le 

comhpháirtithe idirnáisiúnta, lena n-

áirítear tíortha íseal-ioncaim agus meán-

ioncaim, le foinsí cistiúcháin eile agus le 

tionscnaimh bheartais eile. Bainfear leas 

faoi stiúir na n-úsáideoirí as foinsí 

mórshonraí comhshaoil, amhail 

Copernicus, EGNOS/Galileo, INSPIRE, 

EOSC, GEOSS, CEOS, EMODnet. 

 

Leasú  56 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid II – pointe 5 – pointe 5.2 – pointe 5.2.3 – mír 2 – fleasc 3 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

– Tionchar gníomhaíochtaí san 

earnáil phríomhúil ar an aeráid agus ar an 

gcomhshaol; acmhainneacht talmhaíochta 

agus foraoiseachta mar umair charbóin 

agus le haghaidh astaíochtaí gás ceaptha 

teasa lena n-áirítear cinéalacha cur chuige 

diúltacha i leith astaíochtaí a mhaolú; 

– Tionchar gníomhaíochtaí san 

earnáil phríomhúil ar an aeráid agus ar an 

gcomhshaol agus feadh an luachshlabhra; 

acmhainneacht talmhaíochta agus 

foraoiseachta mar umair charbóin agus le 

haghaidh astaíochtaí gás ceaptha teasa lena 

n-áirítear cineálacha cur chuige diúltacha i 

leith astaíochtaí a mhaolú; 

 

Leasú  57 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid II – pointe 5 – pointe 5.2 – pointe 5.2.3 – mír 2 – fleasc 6 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

– Úsáid agus seachadadh seirbhísí 

éiceachóras i gcórais talmhaíochta agus 

foraoiseachta chun cineálacha cur chuige 

– Úsáid agus seachadadh 

feidhmeanna éiceachórais i gcórais 

talmhaíochta agus foraoiseachta lena 



 

PE627.607v02-00 36/44 AD\1168115GA.docx 

GA 

éiceolaíocha a fheidhmiú agus réitigh 

nádúr-bhunaithe a thástáil ó leibhéal feirme 

go leibhéal tírdhreacha ionas go mbeadh 

talmhaíocht neamhdhíobhálach don 

chomhshaol; 

ndéantar cineálacha cur chuige 

éiceolaíocha a fheidhmiú agus réitigh 

dhúlra-bhunaithe a thástáil ó leibhéal 

feirme go leibhéal tírdhreacha chun 

talmhaíocht atá neamhdhíobhálach don 

chomhshaol a bhaint amach agus ina 

dtugtar aghaidh ar dhúshláin a 

bhaineann leis an athrú aeráide, 

caillteanas na bithéagsúlachta, díghrádú 

an éiceachórais, truailliú talmhaíochta, 

agus sláinte agus folláine na saoránach; 

iniúchadh a dhéanamh ar chineálacha 

cur chuige ilspeicis ard-bhithéagsúlachta 

chun athléimneacht agus cobhsaíocht a 

áirithiú i gcórais táirgthe; 

Réasúnú 

Tá cineálacha cur chuige dúlra-bhunaithe agus sistéamacha sa talmhaíocht bunaithe ar 

threoirthionscadail/ar ghníomhaíochtaí ullmhúcháin maidir le réitigh dhúlra-bhunaithe do 

limistéir thuaithe. 

 

Leasú  58 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid II – pointe 5 – pointe 5.2 – pointe 5.2.3 – mír 2 – fleasc 11 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 – Aistriú i dtreo córais bia agus 

feirmeoireachta atá comhtháite agus 

éagsúlaithe agus cleachtais 

agranamaíocha, lena n-áirítear 

modhanna agra-éiceolaíocha a úsáid 

chun dul chun tairbhe don talmhaíocht 

thraidisiúnta agus orgánach araon. 

 

Leasú  59 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid II – pointe 5 – pointe 5.2 – pointe 5.2.5 – mír 2 – fleasc 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

– Aistí bia inbhuanaithe agus 

sláintiúla le go mbeadh daoine folláine ar 

– Aistí bia inbhuanaithe agus 

sláintiúla le go mbeadh daoine folláin ar 
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feadh a saol; feadh a saoil, agus é á áirithiú go 

ndéanfar córais táirgthe bia agus córais 

próiseála bia a cheapadh ón mbonn aníos 

agus aird á tabhairt ar riachtanais 

chothaithe; 

 

Leasú  60 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid II – pointe 5 – pointe 5.2 – pointe 5.2.5 – mír 2 – fleasc 7 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 – Aghaidh a thabhairt ar na ceithre 

dhúshlán lárnacha a bhaineann le 

hinbhuanaitheacht, táirgeadh, cothú agus 

fás eacnamaíoch ar an leibhéal 

domhanda trí bhonneagar tiomnaithe, 

eadhon Bonneagar Forbartha 

Inbhuanaithe d’Agraibhia (SDIA). 

Déanfar geilleagair a bhunú amach anseo 

nach mbeidh bunaithe ar na hacmhainní 

fisiciúla mar a bhí ach ar shreafaí sonraí, 

ar eolas agus ar chomhoibriú. Beidh sé de 

chuspóir ag SDIAnna: 

 - cumasú don Aontas agus do na Tíortha 

is Lú Forbairt todhchaí chomhroinnte a 

fhorbairt bunaithe ar fhorbairt 

inbhuanaithe, 

 - comhar a éascú lena mbainfear amach 

eolas, acmhainn agus bonneagar chun 

tacú le gníomhuithe ar an dá thaobh, 

 - riachtanais réigiúnacha agus áitiúla a 

shásamh, ar bhealach a fhágann gur 

féidir eolas bonnlíne a chomhroinnt ar 

fud líonra institiúidí atá rannpháirteach 

in SDIA laistigh den Eoraip, 

 - sineirgíochtaí a fhorbairt le hIonstraim 

AE um an gComharsanacht, um 

Fhorbairt agus um Chomhar 

Idirnáisiúnta (2021-27) faoi rialacha an 

chláir Fís Eorpach. 

 

Leasú  61 
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Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid II – pointe 5 – pointe 5.2 – pointe 5.2.6 – mír 2 – fleasc 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

– Bithmhais inbhuanaithe a fhoinsiú 

agus córais táirgthe, ag díriú ar 

fheidhmeanna agus ar úsáidí ardluacha, ar 

inbhuanaitheacht shóisialta agus 

chomhshaoil, ar an tionchar ar spriocanna 

aeráide agus bithéagsúlachta agus agus 

éifeachtúlacht acmhainní i gcoitinne; 

– Foinsiú bithmhaise agus córais 

táirgthe atá inbhuanaithe agus cothrom, ag 

díriú ar fheidhmeanna agus ar úsáidí 

ardluacha, ar inbhuanaitheacht shóisialta 

agus chomhshaoil, ar an tionchar ar an 

aeráid agus ar chailliúint na 

bithéagsúlachta, lena n-áirítear i dtíortha i 

mbéal forbartha, agus éifeachtúlacht 

acmhainní i gcoitinne; 

 

Leasú  62 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid II – pointe 5 – pointe 5.2 – pointe 5.2.6 – mír 2 – fleasc 2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

– Eolaíochtaí beatha agus a gcóineasú 

le teicneolaíochtaí digiteacha le haghaidh 

acmhainní bitheolaíocha a chuardach, a 

thuiscint agus a úsáid go hinbhuanaithe; 

– Eolaíochtaí beatha agus a gcóineasú 

le teicneolaíochtaí digiteacha le haghaidh 

acmhainní bitheolaíocha a chuardach, a 

thuiscint agus a úsáid go hinbhuanaithe 

agus go cothrom, lena ndéantar an 

bhithphíoráideacht a sheachaint agus 

prótacal Nagoya a urramú; 

 

 

 

Leasú  63 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid II – pointe 6 – pointe 6.2 – pointe 6.2.2 – mír 2 – pointe 1 – fleasc 5 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

– Taighde maidir le saincheisteanna 

sláinte agus bagairtí sláinte nua atá ag 

teacht chun cinn. 

– Taighde maidir le saincheisteanna 

sláinte, eipidéimí galar tógálach ar 

mórscála, agus bagairtí sláinte nua atá ag 

teacht chun cinn  le haird ar leith ar 

bhagairt na frithsheasmhachta in 

aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha. 
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Leasú  64 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – colún 2 – pointe 6 – fophointe 6.2.2 – fophointe 2 – fleasc 6 a (nua) 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 – Tacaíocht do bheartais 

sheachtracha sna réimsí seo: cosc 

coinbhleachtaí, cothú síochána agus 

idirghabháil, lena n-áirítear 

luathrabhadh; 

 

Leasú  65 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid III – mír 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Is ríthábhachtach an pharaidím í an 

nuálaíocht oscailte don Aontas Eorpach 

chun leanúint de bheith ag cur an rathúnais 

ar fáil dá shaoránaigh agus aghaidh a 

thabhairt ar dhúshláin san am atá amach 

romhainn. Tá cur chuige córasach 

trasearnálach ilghnéitheach ag teastáil chun 

í a chur chun feidhme. Tá an dul chun cinn 

geilleagrach a dhéanann an Eoraip agus 

leas sóisialta agus caighdeán beatha na 

hEorpa ag brath ar a chumas chun borradh 

a chur faoin táirgiúlacht agus faoin bhfás ar 

rud é atá ag brath cuid mhór ar a chumas 

nuálaithe. Tá tábhacht ar leith leis an 

nuálaíocht chun dhúshláin mhóra atá roimh 

an Aontas san am atá amach romhainn a 

réiteach. 

Is ríthábhachtach an pharaidím í an 

nuálaíocht oscailte don Aontas Eorpach 

chun leanúint de bheith ag cur an rathúnais 

ar fáil dá shaoránaigh agus aghaidh a 

thabhairt ar dhúshláin san am atá amach 

romhainn. Tá cur chuige sistéamach 

trasearnálach ilghnéitheach ag teastáil chun 

í a chur chun feidhme. Tá an dul chun cinn 

eacnamaíoch a dhéanann an Eoraip agus 

leas sóisialta agus caighdeán beatha na 

hEorpa ag brath ar a cumas borradh a chur 

faoin táirgiúlacht agus faoin bhfás 

inbhuanaithe , rud atá ag brath cuid mhór 

ar a cumas nuála. Tá tábhacht ar leith leis 

an nuálaíocht chun dúshláin mhóra atá 

roimh an Aontas san am atá amach 

romhainn a réiteach. 

 

Leasú  66 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid III – mír 7 – fleasc 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

– Feabhas a chur ar dheiseanna go – Feabhas a chur ar chlaochlú na 
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ndéanfar eolaíocht a chlaochlú go 

nuálaíocht chun dlús a chur leis na 

smaointe, na teicneolaíochtaí agus na 

scileanna a aistriú ón mbonn taighde go 

gnólachtaí nuathionscanta agus an earnáil 

thionsclaíoch; 

heolaíochta go nuálaíocht chun dlús a chur 

leis na smaointe, na teicneolaíochtaí agus 

na scileanna a aistriú ón mbonn taighde go 

dtí an earnáil phoiblí, go heagraíochtaí na 

sochaí sibhialta, go gnólachtaí 

nuathionscanta agus go dtí an earnáil 

thionsclaíoch; 

 

Leasú  67 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid III – mír 7 – fleasc 2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

– dlús a chur leis an gclaochlú 

tionsclaíoch: Tá earnáil thionsclaíoch na 

hEorpa taobh thiar chun teacht i dtír ar 

theicneolaíochtaí nua agus iad a chur á n-

úsáid ar scála níos leithne: Tá 77 % de na 

cuideachtaí Taighde agus Forbartha óga 

agus móra i Stáit Aontaithe Mheiriceá nó 

san Áis agus níl ach 16 % acu lonnaithe 

san Eoraip; 

– An claochlú tionsclaíoch 

inbhuanaithe a áirithiú: Tá earnáil 

thionsclaíoch na hEorpa chun deiridh 

maidir le glacadh teicneolaíochtaí nua agus 

méadú ó scála: tá 77 % de na cuideachtaí 

Taighde agus Forbartha óga agus móra i 

Stáit Aontaithe Mheiriceá nó san Áis agus 

níl ach 16 % acu lonnaithe san Eoraip; 

 

Leasú  68 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I – cuid III – pointe 2 – pointe 2.2 – mír 1 –  fleasc 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

– plé a dhéanamh ar an rialáil atá 

dírithe ar an nuálaíocht a fhorbairt, tríd an 

bPrionsabal Nuálaíochta a chur i 

bhfeidhm ar bhonn leanúnach agus 

cineálacha cur chuige nuálaigh i leith 

soláthar poiblí a fhorbairt, lena n-áirítear an 

ionstraim maidir le Soláthar Poiblí na 

Nuálaíochta (SPN) a fhorbairt agus a 

fheabhsú chun an nuálaíocht a spreagadh. 

Leanfaidh an Fhaireachlann um Nuálaíocht 

na hEarnála Poiblí freisin de bheith ag tacú 

le hiarrachtaí nuálaíochta inmheánacha sna 

rialtais, mar aon leis an tSaoráid 

Tacaíochta Beartais athchóirithe; 

– Plé a dhéanamh ar an rialáil atá 

dírithe ar an nuálaíocht a fhorbairt, i 

gcomhréir le prionsabal an réamhchúraim 

agus cineálacha cur chuige atá nuálach i 

leith soláthar poiblí a fhorbairt, lena n-

áirítear an ionstraim maidir le Soláthar 

Poiblí na Nuálaíochta (SPN) a fhorbairt 

agus a fheabhsú chun an nuálaíocht a 

spreagadh. Leanfaidh an Fhaireachlann um 

Nuálaíocht na hEarnála Poiblí freisin de 

bheith ag tacú le hiarrachtaí nuálaíochta 

inmheánacha sna rialtais, mar aon leis an 

tSaoráid Tacaíochta Beartais athchóirithe; 
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Leasú  69 

Togra le haghaidh cinnidh 

Iarscríbhinn I - cuid – ‘An Limistéar Taighde Eorpach a Neartú’ – mír 3 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Idir an dá linn, tá éagothromaíocht ag fás 

san Eoraip idir na réigiúin atá ar thús 

cadhnaíochta agus na réigiúin atá ar gcúl ó 

thaobh na nuálaíochta. Is gá athrú a 

dhéanamh más rud é go bhfuil an Eoraip le 

leas a bhaint as barr feabhais ó fud fad na 

mór-roinne, an luach is mó is féidir a 

bhaint as na hinfheistíochtaí idir poiblí 

agus príobháideach, agus as an tionchar a 

bheidh acu ar tháirgiúlacht, fás 

geilleagrach, cruthú post agus leas na 

saoránach.  

Idir an dá linn, tá éagothromaíocht ag fás 

san Eoraip idir na réigiúin atá ar thús 

cadhnaíochta agus na réigiúin atá ar gcúl ó 

thaobh na nuálaíochta. Is gá athrú a 

dhéanamh más rud é go bhfuil an Eoraip le 

leas a bhaint as barr feabhais ó fud fad na 

mór-roinne, an luach is mó is féidir a 

bhaint as na hinfheistíochtaí idir poiblí 

agus príobháideach, agus as an tionchar a 

bheidh acu ar tháirgiúlacht, fás 

geilleagrach, cruthú post agus leas na 

saoránach. Aithnítear go forleathan gur 

dlúthchuid den Taighde Freagrach agus 

Nuálaíocht Fhreagrach (RRI) í 

rannpháirtíocht na sochaí agus go bhfuil 

sé riachtanach chun tionchar sochaíoch a 

áirithiú. Maidir le fís RRI i ndáil le 

rannpháirtíocht na sochaí i réimse an 

taighde agus na nuálaíochta, dhá ghrúpa 

éagsúla a bhfuil sí dírithe orthu ná 

saoránaigh agus gníomhaithe na sochaí 

sibhialta (amhail ENRanna, e.g. 

ENRanna i réimse an chomhshaoil agus i 

réimse na sláinte).  

Ina theannta sin, tá an taighde agus an 

nuálaíocht scartha ón ngnáthphobal agus 

éilíteach, dar le roinnt daoine, gan leasanna 

soiléire do shaoránaigh, lena gcothaítear 

tuairimí a chuireann bac ar réitigh nuálacha 

a chruthú agus glacadh leo, agus 

sceipteachas faoi bheartais phoiblí atá 

bunaithe ar an bhfianaise. Is gá naisc níos 

fearr a chothú idir eolaithe, saoránaigh 

agus lucht déanta beartas, agus cur chuige 

níos stóinsithe i leith an fhianaise eolaíoch 

féin a chomhthiomsú. 

Ina theannta sin, tá an taighde agus an 

nuálaíocht scartha ón ngnáthphobal agus 

scothroghnach, dar le roinnt daoine, gan 

leasanna soiléire do shaoránaigh, lena 

gcothaítear tuairimí lena gcuirtear bac ar 

réitigh nuálacha a chruthú agus a ghlacadh, 

agus sceipteachas faoi bheartais phoiblí atá 

bunaithe ar an bhfianaise. Chuige sin, is gá 

réitigh a fhorbairt agus a thástáil chun 

rannpháirtíocht fhiúntach sa tsochaí a 

fheabhsú, go háirithe chun aghaidh a 

thabhairt ar na bacainní atá ar 

rannpháirtíocht na sochaí, chomh maith 

le naisc níos fearr idir eolaithe, saoránaigh 

agus lucht déanta beartas, agus cineálacha 
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cur chuige níos stóinsithe i leith an 

fhianaise eolaíoch féin a chomhthiomsú. 
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