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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le treochtaí déimeagrafacha a aisiompú i réigiúin AE a bhaineann úsáid as 
ionstraimí beartais chomhtháthaithe
(2020/2039(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do shaorghluaiseacht oibrithe, a ráthaítear le hAirteagal 45 den Chonradh 
ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint d’Airteagal 174 de CFAE maidir le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta 
agus críochach an Aontais a neartú,

– ag féachaint d’Airteagal 107(3)(c) de CFAE, lenar féidir cúnamh a úsáid chun forbairt 
limistéar eacnamaíoch áirithe a éascú, ar choinníoll nach ndéanann an cúnamh sin difear 
suntasach don iomaíocht (réigiúin ‘catagóir c’),

– ag féachaint d’Airteagail 9, 46, 47, 48 agus 147 de CFAE maidir le gnéithe éagsúla den 
obair agus den fhostaíocht san Aontas,

– ag féachaint don togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí 
na hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste Comhtháthaithe agus an Ciste 
Eorpach Muirí agus Iascaigh agus rialacha airgeadais maidir leis na cistí sin agus maidir 
leis an gCiste Tearmainn agus Imirce, an Ciste Slándála Inmheánaí agus an Ionstraim 
um Bainistiú Teorainneacha agus um Víosaí (COM(2018)0375), agus go háirithe 
Caibidil II de maidir le forbairt críochach,

– ag féachaint do rún uaithi an 17 Aibreán 2018 maidir le comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a neartú san Aontas Eorpach: an 7ú tuarascáil ón gCoimisiún 
Eorpach1,

– ag féachaint do rún uaithi an 14 Samhain 2017 maidir le hionstraimí beartais 
chomhtháthaithe a imscaradh de réir réigiún chun aghaidh a thabhairt ar athrú 
déimeagrafach2,

– ag féachaint do rún uaithi an 15 Samhain 2011 maidir le hathrú déimeagrafach agus a 
iarmhairtí do bheartas comhtháthaithe AE a bheidh ann amach anseo3,

– ag féachaint d’Airteagal 20 de CFAE, do Rialachán (AE) Uimh. 492/20114 agus do 
Threoir 2004/38/CE5 maidir le saorghluaiseacht oibrithe agus a dteaghlach laistigh den 
Aontas,

1 IO C 390, 18.11.2019, lch. 53.
2 IO C 356, 4.10.2018, lch. 10..
3 IO C 131E, 8.5.2013, lch. 9.
4 IO L 141, 27.5.2011, lch. 1.
5 IO L 158, 30.4.2004, lch. 77.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0053.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.356.01.0010.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2013.153.01.0009.01.ENG
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/492/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj
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– ag féachaint do thuarascáil ón gCoimisiún an 17 Meitheamh 2020 maidir le tionchar an 
athraithe dhéimeagrafaigh,

– ag féachaint do thuarascáil ESPON ó mhí na Nollag 2017 maidir le tíreolaíocht na 
dinimice nua fostaíochta san Eoraip,

– ag féachaint do nóta beartais EPSON ó mhí an Mheithimh 2019 dar teideal Addressing 
labour migration challenges in Europe: An enhanced functional approach [Aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le himirce lucht saothair san Eoraip],

– ag féachaint don tuarascáil ar Ionchais Daonra an Domhain 2019 ó Roinn Gnóthaí 
Eacnamaíocha agus Sóisialta na Náisiún Aontaithe, an Roinn Daonra,

– ag féachaint do pháipéar ECFE maidir le hOiriúnú don Athrú Déimeagrafach, a 
ullmhaíodh don chéad chruinniú de Mheitheal Fostaíochta G20 faoi Uachtaránacht G20 
na Seapáine, 25-27 Feabhra 2019, Tóiceo,

– ag féachaint do thuarascáil 2016 ó Choiste na Réigiún ar thionchar an athraithe 
dhéimeagrafaigh ar réigiúin na hEorpa,

– ag féachaint do thuarascáil 2018 ó Choiste na Réigiún dar teideal Addressing brain 
drain: The local and regional dimension [Aghaidh a thabhairt ar imirce daoine oilte: an 
ghné áitiúil agus réigiúnach]

– ag féachaint d’Airteagal 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta agus 
ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A9-0000/2021),

A. de bhrí maidir le dáileadh daonra ar an leibhéal áitiúil, ar an leibhéal réigiúnach agus ar 
leibhéal an Aontais go mbíonn tionchar díreach aige sin, ag a chobhsaí atá sé agus ag 
aon athrú a thagann air, ar chomhtháthú sóisialta, eacnamaíoch agus críochach an 
Aontais;

B. de bhrí go bhfuil saorghluaiseacht oibrithe ar cheann de ‘cheithre shaoirse’ an Aontais 
Eorpaigh agus an mhargaidh aonair;

C. de bhrí, cé go bhfuil fás suntasach tagtha ar dhaonra an Aontais le fiche nó tríocha bliain 
anuas, tá an ráta fáis ag titim anois agus meastar go dtiocfaidh laghdú ar an daonra san 
fhadtéarma; de bhrí gurb ionann an Eoraip agus níos lú ná 4 % de dhaonra an domhain 
faoi 2070, agus go léirítear sna treochtaí déimeagrafacha fadtéarmacha i réigiúin na 
hEorpa, rátaí breithe níos ísle agus sochaithe atá ag dul in aois;

D. de bhrí gur léir ón ngéarchéim sláinte agus eacnamaíoch a d’eascair as paindéim 
COVID-19 go bhfuil an dlúthpháirtíocht idir na glúnta ar cheann de na nithe is mó a 
dhreasaíonnn an próiseas téarnaimh;

E. de bhrí go bhfuil comhghaolú ard idir dálaí socheacnamaíocha réigiúin agus dinimic 
imirce/ inimirce daoine oilte sa réigiún sin;
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F. de bhrí gurb iad an nuálaíocht agus an infheistíocht i gcaipiteal daonna is mó a 
spreagann fás socheacnamaíoch agus fostaíochta do na Ballstáit agus dá réigiúin sa 
mheántéarma agus san fhadtéarma;

Na dúshláin atá ann

Breithnithe ginearálta

1. á chur i bhfios go láidir gur bunchloch d’iomaíochas an Aontais í saorghluaiseacht an 
lucht saothair; ag tabhairt dá haire, mar sin féin, go mbíonn tionchar aici ar chúrsaí 
dhéimeagrafacha, a bhfuil impleachtaí móra aici do réigiúin AE agus dá gcomhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach;

2. ag tabhairt faoi deara, sa chomhthéacs sin, go bhfuil codarsnachtaí suntasacha 
déimeagrafacha ar leibhéal an Aontais agus ar leibhéal na mBallstát idir croí-réigiúin, 
réigiúin mheitreapholaiteacha agus réigiúin forimeallacha, ar limistéir thuaithe iad go 
minic;

3. ag tabhairt faoi deara go bhfuil OTI per capita, leibhéal ioncaim, ráta fostaíochta, ráta 
torthúlachta agus aosú an daonra ar na tosca is tábhachtaí a bhfuil tionchar díreach acu 
ar chúrsaí déimeagrafacha; ag tabhairt dá haire gurb í an dinimic fostaíochta faoi láthair 
is cúis le sreafaí déimeagrafacha laistigh de réigiúin na hEorpa as a dtagann 
éagothromaíochtaí agus dúshláin soch-spásúla nach mór aghaidh a thabhairt orthu faoi 
scáth an bheartais chomhtháthaithe tar éis 2020; á chur i bhfios go láidir gurb iad na 
hoibrithe óga, oilte a bhfuil oideachas acu is mó a bhaineann le patrúin imirce ó réigiúin 
an oirthir, réigiúin thoir theas agus réigiúin láir agus réigiúin an tuaiscirt agus réigiúin 
thiar thuaidh;

4. ag cur in iúl gur follasach go bhfuil an daonra ag dul in aois san Eoraip, go bhfuil 
tionchar aige sin ar an gcóimheas cleithiúnais agus go bhfuil éifeachtaí diúltacha aige ar 
fhás an lucht saothair, líon atá go mór chun deiridh an líon a bhí ann sna deich mbliana 
roimhe sin; ag tabhairt rabhadh faoi laghdú sofheicthe ar an lucht saothair i réigiúin 
oirthear, dheisceart agus lár na hEorpa;

5. ag cur béim ar ghéarchéim sláinte COVID-19 a leanann i gcónaí agus na himpleachtaí 
meántéarmacha agus fadtéarmacha a d’fhéadfadh a bheith ann do dhinimic mhargadh an 
tsaothair; á chur i bhfios go láidir go raibh tionchar sofheicthe ag bearta féinleithlisithe 
agus bearta scartha shóisialta ar tháirgeadh, ar éileamh agus trádáil, ar ghníomhaíocht 
eacnamaíoch a laghdú agus gurb iad is cúis le leibhéil níos airde dífhostaíochta, laghdú 
géar ar ioncaim chorparáideacha, agus easnaimh phoiblí níos airde;

Gnéithe réigiúnacha agus áitiúla 

Na réigiúin as a dtagann na daoine sin 

6. ag tabhairt dá haire, ar an mórgóir, go bhfuil ar limistéir thuaithe, iar-thionsclaíocha 
agus iargúlta aghaidh a thabhairt ar roinnt cásanna sonracha: laghdú suntasach ar an 
daonra, leibhéil ioncaim atá níos ísle ná meánleibhéil ioncaim náisiúnta nó meánleibhéil 
ioncaim AE agus deacrachtaí maidir le hiomláine chríochach le réigiúin eile, rud a 
fhágann gur mó an baol go dtarlódh dídhaonrú iontu; ag tabhairt le fios gurb ionann 
réigiúin tuaithe agus 28 % de dhaonra na hEorpa faoi láthair ach go meastar go 
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dtiocfaidh laghdú suntasach air sin amach anseo;

7. ag tarraingt aird ar chuid de na nithe is cúis leis an athrú déimeagrafach, a chuireann 
iallach ar áitritheoirí ó na limistéir thuasluaite réigiún a fhágáil agus a dhíspreagann 
daoine eile bogadh ann: droch-bhonneagar, lena n-áirítear easpa idirlín leathanbhanda 
tapa agus líonraí iompair a bheith in easnamh, níos lú deiseanna fostaíochta, easpa 
seirbhísí poiblí agus deacrachtaí rochtana ar sheirbhísí sláinte, níos lú deiseanna 
oideachais, rud a fhágann go bhfuil sé níos deacra dul in oiriúint d’athrú teicneolaíoch, 
agus easpa ionad cultúrtha agus gníomhaíochtaí fóillíochta;

8. á chur i bhfáth i ngeall ar an easpa éagsúlaithe sin i struchtúr eacnamaíoch réigiúnach de 
réigiúin áirithe, go bhfuil an baol ann go mbeidh ‘lipéad’ diúltach le sonrú sna réigiúin 
sin, agus i measc áitritheoirí na réigiún sin, go mbeadh míshástacht leis an gcáilíocht 
saoil agus leis na saoráidí agus na seirbhísí atá ar fáil dóibh le sonrú; á thabhairt chun 
suntais sa chomhthéacs sin, daoine oilte ag dul ar imirce, rud is cúis le heisimirce daoine 
ardoilte agus daoine ardcháilithe ó réigiún nó ó thír ar leith go ceann eile; ag tabhairt le 
fios, go háirithe, gur tháinig meath ar cháilíocht an chúraim leighis agus an oideachais 
mar gheall ar ‘tréigean’ na foirne leighis amhail dochtúirí agus altraí agus foireann 
teagaisc, rud a fhágann gur deacair atá sé, go háirithe i limistéir thuaithe, rochtain a fháil 
ar chúram agus oideachas ar ardchaighdeán;

9. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim go bhfuil limistéir uirbeacha neamhchosanta ar 
dhídhaonrú freisin, tharla caillteanas daonra i gcathair amháin as gach cúig chathair san 
Eoraip ó 1990 i leith; ag tabhairt dá haire, áfach, nach próiseas leanúnach líneach é an 
crapadh uirbeach i gcónaí agus gur féidir leis a bheith ina phróiseas a tharlaíonn ó am go 
chéile nó go sealadach, ag brath ar an gcomhthéacs críochach;

10. á chur i bhfios go láidir go bhfuil patrún ‘forimeallú inmheánach’ ann, sa mhéid is go 
dtuairiscíonn réigiúin in oirthear agus deisceart na hEorpa ráta glanimirce atá diúltach 
don chuid is mó, agus go dtuairiscíonn réigiúin thuaisceart agus iarthar na hEorpa ráta 
atá dearfach don chuid is mó, a dtéann líon mór imirceach eacnamaíoch i gcónaí chucu;

Na réigiúin a dtéann na daoine sin ar imirce chucu

11. ag aithint go mbaineann ráta imirce dearfach le limistéir mheitreapholaiteacha timpeall 
ar mhórchathracha, a bhfuil sainghluaiseachtaí daonra tuaithe-uirbeach ag gabháil leo, 
mar thoradh ar chomhchruinniú níos uirbithe i bpatrúin fáis fostaíochta;

12. ag tabhairt faoi deara gur lú an tionchar a bhíonn ag an bpróiseas dídhaonraithe ar na 
réigiúin sin a bhfuil sciar ard daoine acu a bhfuil leibhéil arda oideachais acu;

13. á thabhairt chun suntais go rannchuidíonn earnálacha an gheilleagair eolais le forbairt 
réigiúnach, lena gcuirtear ardleibhéil caipitil shóisialta, líonraí agus teicneolaíochta ar 
fáil; ag aithint gur gnách le gníomhaíochtaí eacnamaíocha nuálacha a bheith lonnaithe i 
réigiúin atá níos forbartha ó thaobh na teicneolaíochta de ina mbíonn teacht níos éasca 
ar cheirtleáin leormhaithe de ghnólachtaí ‘cliste’;

14. á thabhairt chun suntais, ar an lámh eile, gurb ann d’fho-éifeachtaí cheana féin i ngeall 
ar róchomhchruinniú daonra i limistéir uirbeacha áirithe amhail plódú, ardú ar chostais 
tithíochta agus iompair, truailliú, meath ar an gcáilíocht saoil, agus sraoilleáil uirbeach, 
chomh maith le riosca suntasach bochtaineachta agus eisiata shóisialta do chodanna 
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áirithe den daonra, agus dá bhrí sin nach bhfuil údaráis áitiúla in ann seirbhísí a 
sholáthar do gach cónaitheoir i limistéir uirbeacha;

15. ag tabhairt dá haire go bhfuil tionchar díreach ag an imirce eacnamaíoch ar 
chuimsitheacht cathracha, dá dteastaíonn freagairtí saincheaptha beartais i 
gcomhthéacsanna críochacha éagsúla;

Freagairtí saincheaptha

Tarraingteacht na réigiún a fheabhsú

16. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh ról cinntitheach ag údaráis áitiúla agus réigiúnacha 
maidir le straitéisí críochacha a fhorbairt, agus riachtanais forbartha na limistéar lena 
mbaineann agus acmhainneacht na limistéar lena mbaineann á gcur san áireamh, lena n-
áirítear treochtaí eacnamaíocha, sóisialta agus déimeagrafacha; á chur in iúl gur uirlis 
úsáideach iad straitéisí forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail a fhéadfaidh a úsáid chun 
poist a chruthú agus chun inrochtaineacht ar sheirbhísí ar an leibhéal áitiúil a mhéadú;

17. á mheas go bhféadfadh an Clár Oibre Uirbeach don Aontas Eorpach, lena sainaithnítear 
príomhthosaíochtaí agus gníomhaíochtaí chun an cháilíocht saoil i limistéir uirbeacha a 
fheabhsú, a bheith ina shamhail chun ionstraimí cuí a chur ar fáil lena gcuirtear an fás, 
an lánpháirtiú, an comhar agus an nuálaíocht chun cinn agus chun dul i ngleic le 
dúshláin shóisialta; á áitiú freisin go ndéanfaí straitéisí a fhorbairt a bheidh dírithe ar 
fheabhas a chur ar an ngeilleagar eolas agus ar speisialtóireacht chliste i réigiúin 
Eorpacha, lena n-áirítear trí líonraí eolais a fhorbairt agus tacaíocht a chur ar fáil 
d’infheistíochtaí i gcaipiteal daonna;

18. á mheabhrú go bhfuil gá le straitéisí atá dírithe ar imirce lucht oibre a aisiompú; á 
iarraidh ar na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha dul i ngleic leis an imirce daoine oilte i 
réigiúin as a dtagann na daoine sin trí chosc, trí mhaolú agus trí fhreagairtí iomchuí; á 
chur i bhfios go láidir sa chomhthéacs sin go bhfuil roinnt tionscnamh cheana féin i 
mBallstáit éagsúla, amhail dreasachtaí d’oibrithe a bhfuil scileanna an-speisialaithe acu, 
arb é is aidhm leo gurb ann d’inimirce daoine oilte sna réigiúin atá i gceist in áit imirce 
daoine oilte;

19. á chur i bhfáth go bhfuil tionchar ag géarchéim sláinte COVID-19 ar na Ballstáit agus 
na réigiúin uile ar leibhéil éagsúla, agus gur dócha go mbeidh treochtaí nua maidir le 
sreafaí déimeagrafacha mar thoradh uirthi; á mheabhrú, sa chomhthéacs sin, go 
bhféadfadh na hacmhainní breise a chuirtear ar fáil trí REACT-AE chun téarnamh fónta 
agus stóinsithe gheilleagar an Aontais ón ngéarchéim a áirithiú cabhrú go mór le daoine 
a choinneáil i mbun fostaíochta, lena n-áirítear trí thacaíocht a thabhairt d’fhiontair 
bheaga agus mheánmhéide, do scéimeanna oibre gearr-ama agus do dhaoine 
féinfhostaithe;

20. á mheabhrú go gcuirfidh an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta tacaíocht 
airgeadais ar mhórscála ar fáil chun go mbeidh geilleagair na mBallstát níos athléimní 
agus lena mbeidh sé níos ullmhaithe don todhchaí, agus á áitiú gur cheart do na Ballstáit 
bearta a mholadh chun aghaidh a thabhairt ar an athrú déimeagrafach; á thabhairt chun 
suntais, ionas go mbeidh aistriú chuig an inbhuanaitheacht ann, a thábhachtaí atá na 
hionstraimí amhail an Ciste um Aistriú Cóir agus a shásra cur chun feidhme, lena 
ndírítear ar thacaíocht a thabhairt do na pobail a ndéanann an t-aistriú fuinnimh difear 
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dóibh agus ar an riosca a bhaineann le dídhaonrú a sheachaint;

Moltaí beartais

21. á athdhearbhú gur gá ionstraimí an bheartais chomhtháthaithe a shimpliú tuilleadh chun 
go mbeidh sé níos éasca acmhainní airgeadais a bhainistiú ar bhealach fónta, agus ag an 
am céanna, chun sineirgí idir cistí éagsúla an Aontais a uasmhéadú; ag cur béim ar an 
ngá atá le rómhaorlathas a laghdú agus le reachtaíocht chomhleanúnach a áirithiú le linn 
phróiseas cur chun feidhme an tionscadail;

22. á iarraidh ar na Ballstáit próiseas clársceidealaithe agus cur chun feidhme bheartas 
comhtháthaithe 2021-2027 a chur i gcrích agus urraim iomlán á tabhairt do phrionsabal 
na comhpháirtíochta; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé tús áite a thabhairt do 
riachtanais réigiúnacha, lena n-áirítear i ndáil le gnéithe déimeagrafacha agus imirce 
agus dúshláin uirbeacha;

23. á iarraidh ar an mBallstát dúshláin dhéimeagrafacha a áireamh ina mbeartais forbartha 
náisiúnta agus ina gcuid straitéisí fadtéarmacha maidir le forbairt inbhuanaithe a 
chomhghaolaítear leis an Seimeastar Eorpach, agus maoiniú cuí á áirithiú ar an gcaoi sin 
i dtaobh saincheisteanna déimeagrafacha;

24. á iarraidh ar na réigiúin atá i mbaol an dídhaonraithe infheistíochtaí a dhíriú ar 
inrochtaineacht uilíoch ar sheirbhísí agus bonneagar agus cruthú post ar ardcháilíocht; 
ag áitiú go ndéanfar infheistíocht in oideachas, athoiliúint oibrithe, dálaí fiontraíochta a 
chruthú agus tacaíocht a thabhairt d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide;

25. á mheas gur iomchuí go mbeidh údaráis réigiúnacha agus áitiúla rannpháirteach sa 
rialachas comhoibritheach fadtéarmach agus i dtionscnaimh phleanála ar leibhéil 
éagsúla; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dea-chleachtais a scaipeadh 
maidir le leas a bhaint as rialachas den sórt sin agus na sochair lena ngabhann agus 
maidir le huirlisí pleanála chun tacú le forbairt pholalárnach;

26. á mholadh do lucht ceaptha beartas ar an leibhéal réigiúnach agus náisiúnta infheistíocht 
a dhéanamh sa gheilleagar eolais, chomh maith le seirbhísí agus dreasachtaí a chur ar 
fáil, chun oibrithe ardoilte a choinneáil agus chun ionaid taighde a fhorbairt sna réigiúin 
éagsúla;

27. á mholadh go bhforbrófaí na ‘straitéisí osáise’, mar a thugtar orthu, lena ndírítear ar na 
hearnálacha is rathúla, is bríomhaire agus is mó fás, trí leas a bhaint as an 
acmhainneacht áitiúil maidir le forbairt an réigiúin; á iarraidh ar na húdaráis áitiúla agus 
réigiúnacha díriú ar oibrithe óga, oilte agus cumasacha a mhealladh, an fhiontraíocht a 
spreagadh, trí dhreasachtaí áitiúla, náisiúnta agus AE a úsáid; á chur i bhfios go láidir 
ról an ‘gheilleagair scothaoise’, ar aistriú beartais do limistéir thuaithe é, rud a fhágann 
gur deis anois é aosú an daonra chun limistéir thuaithe a fhorbairt;

28. á chur i bhfáth go bhfuil gá le dearcadh críochach níos leithne chun líonraí uirbeacha na 
gcathracha tánaisteacha agus na mbailte beaga a threisiú, chun gur féidir leas a bhaint as 
na deiseanna suntasacha atá iontu chun comhtháthú críochach, eacnamaíoch agus 
sóisialta a neartú lasmuigh de na teorainneacha thart orthu, trí níos mó comhar uirbeach-
tuaithe agus réigiúnach a bheith ann;
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29. á iarraidh ar an gCoimisiún go ndéanfaí comhordú beartais ar leibhéal an Aontais a 
dhíriú ar shaincheisteanna a bhaineann le limistéir comhair fheidhmiúil ar leibhéil 
éagsúla, amhail an leibhéal trasteorann, macrairéigiúnach agus tuaithe-uirbeach, chun 
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhéimeagrafacha;

30. á áitiú gur cheart infheistíochtaí a dhíriú ar theicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, 
ós rud é go bhféadfadh sé sin an t-achar idir na húsáideoirí a laghdú agus oibrithe 
ardoilte a mhealladh; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé cistiú a thabhairt d’fhorbairt 
agus do ghlacadh na dteicneolaíochtaí sin i measc cuideachtaí agus scoileanna i réigiúin 
tuaithe agus iargúlta agus i réigiúin a bhfuil an t-aistriú tionsclaíoch ag dul dóibh;

31. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit go dtacófaí le cathracha a bhfuil 
tarraingt mhór orthu ós rud é gurb iad is mó a rannchuidíonn le ‘moil fáis’ réigiúnacha a 
thógáil;  á chur i bhfios go láidir go bhfuil ról ríthábhachtach ag cathracha tánaisteacha 
san fhorbairt réigiúnach, agus á iarraidh ar na Ballstáit straitéisí a chur i bhfeidhm chun 
na cathracha sin a fhorbairt ar bhealach comhchuibhithe;

32. á mheas gur cheart do na bardais tionscnaimh ‘nuálaíochta oscailte’ a chur chun cinn, 
agus leas á bhaint as an eolas chun dlús a chur leis an bpróiseas nuálaíochta agus cur 
chuige comhoibríoch a fhorbairt le comhpháirtithe agus geallsealbhóirí ábhartha 
d’fhonn éiceachórais nuálaíochta a chruthú;

33. á mholadh, i gcás inarb iomchuí, go ndéanfaí córais oideachais agus oiliúna sna Ballstáit 
a athchóiriú, agus beartais a bheith ag gabháil leo, chun cosc a chur imirce bhuan daoine 
oilte ó na réigiúin as a dtagann na daoine sin; ag áitiú go mbainfí úsáid as buntáistí 
áitiúla réigiúnacha, agus go ndéanfaí saoráidí eacnamaíocha agus sóisialta a fhorbairt, ní 
hamháin chun imirce daoine oilte a chosc, ach chun an feiniméan sin a aisiompú freisin;

34. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go n-áirítear sa tionscnamh maidir leis an bhfís 
fhadtéarmach do limistéir thuaithe réiteach praiticiúil agus modhanna tacaíochta chun 
aghaidh a thabhairt ar athruithe déimeagrafacha; á iarraidh ar an gCoimisiún, i 
gcomhaontú leis na Ballstáit, ‘margadh nua’ a mholadh maidir le cúrsaí déimeagrafacha 
san Aontas mar chuid de chur chuige beartais il-leibhéil;

35. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig 
an gCoimisiún.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Leis na treochtaí déimeagrafacha a bhaineann le bogadh ó limistéir thuaithe go limistéir 
uirbeacha, ó réigiúin atá tearcfhorbarthanach go réigiúin náisiúnta forbartha, ón Oirthear go 
dtí an tIarthar agus ó Dheisceart na hEorpa go dtí Tuaisceart na hEorpa, fágtar marc infheicthe 
ar shochaí an Aontais, ag a bhfuil tionchar díreach ar shaol shaoránaigh an Aontais agus na 
bpobal áitiúil, rud a bhfuil tionchar suntasach aige ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus 
áitiúil.

I ngeall ar an laghdú déimeagrafach téann na neamhionannais atá ann i méid agus tá tionchar 
inbhraite aige sin ar an gcáilíocht saoil. Bíonn tionchar díreach aige freisin ar chomhtháthú 
sóisialta, eacnamaíoch agus críochach an Aontais, rud a fhágann nach mbeidh infheistíochtaí 
an Aontais inbhuanaithe sa deireadh, rud a mhéadaíonn an bhearna idir réigiúin níos forbartha 
agus níos boichte.

Beidh tionchar meántéarmach agus fadtéarmach ar dhinimic an mhargaidh saothair ag 
géarchéim sláinte COVID-19 a leanann; tá éifeachtaí sofheicthe ag na bearta féin-leithlisithe 
agus ag na bearta scartha shóisialta ar tháirgeadh, ar éileamh agus ar thrádáil, rud a 
laghdaíonn an ghníomhaíocht eacnamaíoch agus bíonn leibhéil níos airde dífhostaíochta agus 
easnaimh phoiblí níos airde mar thoradh air sin. Mar sin féin, tá an rapóirtéir den tuairim, gur 
cor cinniúnach é an staid mar atá a d'eascair as paindéim COVID-19 i mbeartais 
dhéimeagrafacha agus go bhfuil sé d’acmhainn againn anois deiseanna nua a chruthú chun na 
limistéir thuaithe agus bhánaithe a fhorbairt, ós rud é go bhfuil níos mó spéis ag cónaitheoirí 
uirbeacha bogadh go limistéir thuaithe. Tá na tosaíochtaí atá ag daoine ag athrú, teastaíonn 
níos mó spás amuigh faoin aer uatha. Tá an deis agus an tsolúbthacht acu anois a bheith ag 
obair ón mbaile.

Tá tionchar ag treochtaí déimeagrafacha ar réigiúin an Aontais ar go leor bealaí éagsúla, agus 
dá bhrí sin ní ann d’aon chur síos amháin ar na treochtaí sin a oireann do chách; bíonn 
éifeachtaí dearfacha agus diúltacha ag gluaiseachtaí daonra ar na réigiúin as a dtagann na 
daoine sin agus ar na réigiúin a dtéann na daoine sin ar imirce chucu. D’fhéadfadh sé go 
mbeadh ar na réigiúin ceann scríbe aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann le 
himircigh a lánpháirtiú, agus leis na buntáistí a bhaineann le lucht saothair óg agus oilte ag dul 
ar imirce chucu. Cé go bhfuil méadú ag teacht ar líon na dteaghlach atá scartha óna chéile sna 
réigiúin tionscnaimh, baineann siad tairbhe as an airgead a thagann ar ais chucu ó na réigiúin.

Tá ról tábhachtach ag na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha chun na treochtaí déimeagrafacha a 
shainaithint agus chun dul i ngleic leo, agus réitigh shaincheaptha á moladh acu, go háirithe 
chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna a bhaineann le limistéir faoi mhíbhuntáiste a bhfuil 
míbhuntáistí móra buana nádúrtha nó déimeagrafacha orthu. Is iad na pobail is mó a ndéantar 
difear dóibh na limistéir thuaithe agus na limistéir inar tearc an daonra agus na limistéir 
iarthionsclaíocha agus na réigiúin a bhfuil an t-aistriú fuinnimh agus teicneolaíochta ag dul 
dóibh.

Molann an Rapóirtéir tuarascáil INI arna leagan amach i dtrí phríomhchaibidil arb é is aidhm 
dóibh na dúshláin atá ann ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach agus ar leibhéal an Aontais a chur 
in iúl, an réiteach praiticiúil a úsáideann na húdaráis agus na geallsealbhóirí lena mbaineann 
faoi láthair, agus ar deireadh na moltaí beartais bunaithe ar na torthaí sin. Tá réitigh éagsúla á 
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moladh sa tuarascáil amhail infheistíochtaí sna réigiúin sin a mhéadú agus a dhéanamh níos 
tarraingtí ó thaobh bonneagar agus comhar idir gníomhaithe poiblí agus gníomhaithe 
príobháideacha chun seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar ar bhealach níos éifeachtúla i 
limistéir inar tearc an daonra agus i limistéir a bhfuil dlús fíoríseal daonra iontu.

Na hionstraimí atá beartaithe ag an Aontas chun na treochtaí diúltacha a aisiompú, ní mór 
dóibh a bheith simplí, solúbtha agus tarraingteach.

Le cois na n-uirlisí atá ann cheana, mhol an Coimisiún Eorpach bearta nua atá cumhdaithe ag 
React EU chun freagairt go héifeachtúil d’iarmhairtí phaindéaim COVID – 19 agus don 
tionscnamh don Fhís Fhadtéarmach do na Limistéir Thuaithe.

Go háirithe, cuireann an rapóirtéir in iúl gur bunchloch d’iomaíochas an Aontais Eorpaigh í 
saorghluaiseacht an lucht saothair. Tá tionchar aici sin ar chúrsaí déimeagrafacha, a bhfuil 
impleachtaí móra aici do réigiúin an Aontais agus dá gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta 
agus críochach. Sa chomhthéacs sin, ar leibhéal an Aontais agus ar leibhéal na mBallstát 
araon, tugtar aird ar an gcodarsnacht dhéimeagrafach. Tugann sé faoi deara gur tosca iad OTI 
per capita, leibhéal an ioncaim; rátaí fostaíochta agus rátaí torthúlachta mar aon le haosú an 
daonra a mbíonn tionchar díreach acu ar chúrsaí deimeagrafacha.

Dírítear sa tuarascáil sin go háirithe ar an ngné áitiúil agus réigiúnach den laghdú ar an daonra 
i limistéir áirithe. Ar an mórgóir, bíonn ar limistéir thuaithe, iarthionsclaíocha agus iargúlta 
aghaidh a thabhairt ar roinnt cásanna sonracha: tá laghdú mór tagtha ar líon na ndaoine sna 
limistéir sin, cláraíonn siad ioncam atá níos lú ná meánleibhéil ioncaim náisiúnta nó 
meánleibhéil ioncaim AE, bíonn deacrachtaí acu i dtaobh iomláine chríochach le réigiúin eile, 
rud a fhágann gur mó an baol go dtarlódh dídhaonrú iontu; ag tabhairt le fios gurb ionann 
réigiúin tuaithe agus 28 % de dhaonra na hEorpa faoi láthair ach go meastar go dtiocfaidh 
laghdú suntasach air sin amach anseo.

I measc tosca eile an athraithe dhéimeagrafaigh, lena gcuirtear iallach ar áitritheoirí ó na 
limistéir thuasluaite réigiúin a fhágáil nó lena ndíspreagtar daoine eile ó bhogadh isteach sna 
réigiúin sin, tá sé tábhachtach go ndéanfaí trácht ar an easpa bonneagair, lena n-áirítear 
idirlíon leathanbhanda tapa agus líonraí iompair a bheith in easnamh, níos lú deiseanna 
fostaíochta, deacrachtaí rochtana ar sheirbhísí sláinte, níos lú deiseanna oideachais, rud a 
fhágann gur deacra a bheidh sé dul in oiriúint do dhúshláin a bhaineann leis an athrú 
teicneolaíoch.

Thairis sin, tá limistéir uirbeacha neamhchosanta ar dhídhaonrú freisin, tharla caillteanas 
daonra i gcathair amháin as gach cúig chathair san Eoraip ó 1990 i leith; á thabhairt dá haire, 
áfach, nach próiseas leanúnach-líneach a bhíonn sa chrapadh uirbeach i gcónaí, agus gur féidir 
leis a bheith ina phróiseas a tharlaíonn ó am go chéile nó go sealadach, ag brath ar an 
gcomhthéacs críochach;

ar an lámh eile, baineann fo-éifeachtaí cheana féin le róchomhchruinniú daonra i limistéir 
uirbeacha áirithe amhail plódú, ardú ar chostais tithíochta agus iompair, truailliú, meath ar an 
gcáilíocht saoil, agus sraoilleáil uirbeach, chomh maith le riosca suntasach bochtaineachta 
agus eisiata shóisialta do chodanna áirithe den daonra, dá bhrí sin, níl údaráis áitiúla in ann 
seirbhísí a sholáthar do gach cónaitheoir i limistéir uirbeacha.

Tá an rapóirtéir den tuairim go bhfuil ról ríthábhachtach ag na húdaráis áitiúla agus 
réigiúnacha maidir le straitéisí críochacha a fhorbairt, agus riachtanais forbartha agus 
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acmhainneacht na limistéar lena mbaineann á gcur san áireamh, lena n-áirítear treochtaí 
eacnamaíocha, sóisialta agus déimeagrafacha; á mheabhrú gur uirlis úsáideach iad na straitéisí 
forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail a fhéadfaidh a úsáid chun inrochtaineacht agus cruthú 
post a mhéadú. Is é an clár oibre uirbeach don Aontas Eorpach an ionstraim cheart chun 
mórthéamaí agus gníomhaíochtaí tosaíochta a shainaithint chun gur féidir feabhas a chur ar an 
gcáilíocht saoil i limistéir uirbeacha.

Leagann an Rapóirtéir béim ar an ngá atá le  hionstraimí an bheartais chomhtháthaithe a 
shimpliú a thuilleadh chun gur éasca a bheidh sé iad a bhainistiú, ach ag an am céanna, 
leagann sé béim ar an ngá atá le bainistiú acmhainní airgeadais agus leis an ngá sineirgí idir 
cistí éagsúla AE a uasmhéadú.

Sa chomhthéacs sin, tá sé tábhachtach go scaipfeadh an Coimisiún agus na Ballstáit dea-
chleachtais maidir le leas a bhaint as rialachas den sórt sin agus na sochair lena ngabhann 
agus maidir le huirlisí pleanála chun tacú le forbairt pholalárnach.

Ina theannta sin, d’fhéadfadh na hinfheistíochtaí i dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide 
an t-achar idir na húsáideoirí a laghdú agus oibrithe ardoilte a mhealladh.


