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Éire agus an Danmhairg in AE: 
Comóradh caoga bliain an aontachais 

ACHOIMRE 
Is 50 bliain ó shin i mbliana ó shínigh Éire agus an Danmhairg na conarthaí aontachais leis na 
Comhphobail Eorpacha a bhí ann roimhe seo. Ní bealach réidh chun ballraíochta a bhí roimh cheachtar 
den dá thír. Rinneadh an chéad dá iarratas i 1961 agus i 1967, in éineacht leis an Ríocht Aontaithe, iarratais 
ar chuir an Fhrainc ina gcoinne, rud is amhlaidh a chur bac orthu. Nuair a athraíodh an rialtais sa Fhrainc, 
d’athdhearbhaigh na sé Bhallstát de na Comhphobail Eorpacha a gcomhaontú le méadú na 
gComhphobal, agus chuathas i mbun caibidlíocht bhallraíochta leis an Danmhairg, le hÉirinn, leis an 
Iorua agus leis an Ríocht Aontaithe. Sa Danmhairg, in Éirinn agus san Iorua, reáchtáladh reifrinn chun a 
chinneadh an nglacfaidís leis an mballraíocht. Vótáil muintir na Danmhairge agus muintir na hÉireann 
chun glacadh léi, ach dhiúltaigh saoránaigh na hIorua don bhallraíocht le tromlach beag – bhí vótáil 53.5 
% ina coinne. Ar an 1 Eanáir 1973, rinneadh comhaltaí oifigiúla de na Comhphobail Eorpacha den 
Danmhairg agus d’Éirinn (chomh maith leis an Ríocht Aontaithe) tar éis breis agus deich mbliana de 
chaibidlíocht. Le himeacht ama, reáchtáladh reifrinn ar dhaingniú na gConarthaí i dtíortha eile freisin, 
ach is in Éirinn (7) agus sa Danmhairg (4) is mó a reáchtáladh iad. Go deimhin, tá Éire uathúil go fóill ar an 
mbealach sin ós rud é gurb í an t-aon Bhallstát amháin a reáchtáil reifreann ar gach mór-athbhreithniú a 
rinneadh ar na Conarthaí ó vótáil sí in 1972 chun bheith ina ball. 

Ba é sin an chéad mhéadú ar Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CEE), ag ardú líon na mball óna 
sé stát bunaidh go naoi gcinn. D’fhág sé freisin gur tháinig ardú ar líon na bhFeisirí de Pharlaimint na 
hEorpa, ó 142 go 198, ardú arbh ionann é agus méadú de bheagnach 40 %. Breathnaítear sa pháipéar 
seo ar chúlra an chinnidh chun ballraíocht sna Comhphobail Eorpacha a iarraidh, agus scrúdaítear na 
dálaí eacnamaíocha agus polaitiúla ba chúis le hÉirinn agus leis an Danmhairg teacht chun bheith ina 
mBallstáit. Pléitear ann freisin príomhghnéithe a bhaineann le ballraíocht AE: i gcás na hÉireann, an 
cinneadh dul isteach sa euro agus a caidreamh le Comhaontú Schengen; agus i gcás na Danmhairge, na 
roghanna diúltaithe a tugadh isteach nuair a tháinig Conradh Maastricht ar an saol.  

 
Searmanas sínithe Chonradh Aontachais na Danmhairge, 
na hÉireann, na hIorua agus na Ríochta Aontaithe, a 
tionóladh ar an 22 Eanáir 1972 i bPálás Egmont sa Bhruiséil. 
Sa phictiúr: Jack Lynch, Taoiseach na hÉireann agus Patrick 
Hillery, Aire Gnóthaí Eachtracha agus Uachtarán na 
hÉireann ina dhiaidh sin.
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Aistear Eorpach na hÉireann  
Is ar an 1 Eanáir 1973 a rinneadh comhalta de na Comhphobail Eorpacha d’Éirinn ar bhonn foirmiúil 
ach bhí tús curtha lena haistear chun ballraíochta deich mbliana ar a laghad roimhe sin. B’ionann 
cinneadh na hÉireann an 31 Iúil 1961 iarratas a dhéanamh ar bhallraíocht iomlán de Chomhphobal 
Eacnamaíochta na hEorpa (CEE), mar a bhí ann ag an am, agus aistriú cinntitheach i dtreo na 
saorthrádála, amach ó bheartas na caomhnaitheachta a bhí ar an  bpríomhbheartas eacnamaíoch ó 
tháinig Éamon de Valera i gcumhacht in 1932. Ba léir faoin am sin do lucht déanta cinntí gur ghá 
athrú a dhéanamh ar an mbeartas eacnamaíoch ar an ábhar nárbh fhéidir, de réir mar a bhí cúrsaí, 
cloí le beartas na neamhthuilleamaíochta eacnamaíche, agus leis na taraifí eisiaimh a bhí ag gabháil 
leis a bhí ceaptha chun an ngeilleagar náisiúnta a chosaint. Tír ollimirce agus dífhostaíochta 
mórscála a bhí in Éirinn sna 1950idí. Le linn na ndeich mbliana ó 1951 go 1961, chuaigh 400 000 
duine ar imirce chun obair a lorg, agus thit an daonra go 2.8 milliún faoin mbliain 1961, titim 5 % ón 
daonra tráth an neamhspleáchais. In 1957, bhí 78 000 duine dífhostaithe sa tír. Ó thaobh trádála de, 
bhí Éire ag brath go hiomlán ar an Ríocht Aontaithe: ba go dtí an Ríocht Aontaithe a chuaigh 81 % 
d’easpórtálacha ó Éirinn in 1956.1 Ba mhór idir streachailt eacnamaíoch na hÉireann agus geilleagair 
na sé chomhalta de CEE a bhí ag baint tairbhe as an bhfás eacnamaíoch iarchogaidh. I dtaca le 
caidreamh idirnáisiúnta de, bhí Éire díreach tar éis na chéad chéimeanna a thógáil chun bogadh 
amach ó bheartais an leithliseachais, ag teacht isteach sna Náisiúin Aontaithe in 1955 agus sa Chiste 
Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus sa Bhanc Domhanda in 1957.  

Nuair a rinneadh Taoiseach de Seán Lemass i 1959, chinn sé na smaointe a cuireadh in iúl i bPáipéar 
Bán Rialtais, an Clár d'Fhorbraíocht Eacnamaíoch, a chur i bhfeidhm. Bhí sé mar aidhm leis an 
mbeartas nua táirgeacht talmhaíochta na hÉireann a mhéadú agus deiseanna a lorg i margadh bia 
mhór-roinn na hEorpa, margadh ina raibh na praghsanna níos airde. D’fhéach sé freisin le 
hinfheistíocht eachtrach a mhealladh i dtionscail easpórtála monaraíochta chun borradh a chur 
faoin bhfostaíocht sa bhaile.2 Bhí pleananna CEE chun comhbheartas talmhaíochta a fhorbairt an-
tarraingteach d’Éirinn, as siocair a ráthaíochtaí praghais agus a bhfóirdheontais easpórtála a bheadh 
oiriúnach do gheilleagar na hÉireann arbh í an talmhaíocht an chuid ba thábhachtaí ar fad de. Nuair 
a tháinig Lemass ar an eolas gur dhócha go gcuirfeadh an Bhreatain iarratas isteach ar bhallraíocht 
CEE, d’fhoilsigh a rialtas Páipéar Bán ar CEE i mí Iúil 1961, agus chuir sé in iúl do na sé Bhallstát de 
CEE go gcuirfeadh Éire iarratas isteach freisin dá ndéanfadh an Ríocht Aontaithe iarratas ar 
bhallraíocht CEE. Nuair a rinne an Ríocht Aontaithe iarratas ar bhallraíocht iomlán CEE in 1961, 
chuaigh Éire isteach sa phróiseas, chomh maith leis an Danmhairg, agus chuir sí litir fhoirmiúil 
iarratais isteach an 31 Iúil 1961. Cé gur cinneadh ag cruinniú Chomhairle na nAirí i Meán Fómhair 
1961 a ligean don Ríocht Aontaithe agus don Danmhairg dul ar aghaidh chuig céim na caibidlíochta, 
chuir na sé thír CEE in iúl go raibh amhras orthu faoi acmhainneacht eacnamaíoch na hÉireann agus 
faoin gcaoi a mbeadh tionchar ag neodracht mhíleata na hÉireann ar a cumas ról iomlán a ghlacadh 
in CEE. Chuaigh Lemass i mbun dianiarrachtaí taidhleoireachta, lenar bhain é féin ag tabhairt 
cuairteanna ar phríomhchathracha na sé thír, ag tabhairt dearbhuithe maidir le neodracht na 
hÉireann agus maidir le cumas an gheilleagair déileáil leis na héilimh a bhain le ballraíocht CEE. I mí 
Dheireadh Fómhair 1962, d’aontaigh Comhairle na nAirí de CEE tús a chur le caibidlíocht le Baile 
Átha Cliath ar bhonn ballraíocht iomlán. Nuair a rinne an Fhrainc aontachas na Ríochta Aontaithe 
leis na Comhphobail in Eanáir a chrosadh1963, áfach, ní raibh aon rogha ag Éirinn ach a hiarratas a 
tharraingt siar ar chúiseanna eacnamaíocha. Agus a príomh-chomhpháirtí trádála fós lasmuigh de 
CEE, ní raibh Éire in ann leanúint ar aghaidh léi féin. 

Rinne an Ríocht Aontaithe iarratas eile in 1967: chuir sí a hiarratas isteach an 11 Bealtaine, agus rinne 
Éire amhlaidh 15 nóiméad ina diaidh. Chuir an Danmhairg agus an Iorua iarratais isteach freisin. Cúig 
lá ina dhiaidh sin, d’eisigh Uachtarán na Fraince Charles de Gaulle ‘cros síoda,’ lenar mhínigh sé nach 
raibh na dálaí cearta ann don Ríocht Aontaithe a bheith ag dul isteach sna Comhphobail Eorpacha. 
Cé gur ghlac an Taoiseach, Jack Lynch, páirt i dtaidhleoireacht mar iarracht greim a choinneáil ar 
sheans na hÉireann ballraíocht CEE a bhaint amach, chinn Comhairle na nAirí i mí na Nollag gan tús 
foirmiúil a chur le caibidlíocht ar theacht isteach le haon cheann de na hiarratasóirí. Nuair a d’éirí an 
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Ginearál de Gaulle as oifig i 1969, réitíodh an bealach 
don fhéidearthacht ballraíocht a fháil. D’aontaigh na sé 
Bhallstát sa Háig i mí na Nollag 1969 go gcuirfí tús le 
caibidlíocht ar theacht isteach i lár na bliana 1970. Sa 
deireadh thiar, cuireadh tús an 30 Meitheamh 1970 leis 
an gcaibidlíocht faoi theacht isteach na hÉireann, agus 
thosaigh an chéad chaibidlíocht aghaidh ar aghaidh idir 
Éire agus an Coimisiún i mí Mheán Fómhair 1970. Lean 
an chaibidlíocht ar aghaidh go dtí mí Eanáir 1972, nuair 
a síníodh, ar deireadh, an chéad Chonradh Aontachais 
ag searmanas ag Pálás Egmont sa Bhruiséil an 22 Eanáir 
1972 (tháinig an conradh i bhfeidhm an 1 Eanáir 1973). 
Dá réir sin, éilíodh le hathrú mór ar pholaitíocht na 
hÉireann faomhadh bunreachtúil agus reáchtáladh 
reifreann an 10 Bealtaine 1972 chun tacaíocht an 
phobail a iarraidh don chinneadh dul isteach sna 
Comhphobail Eorpacha. Vótáil thart ar 83 % de mhuintir 
na hÉireann ina fhabhar, agus tá an méid a leanas 
dearbhtha in Airteagal 29.4.3 de Bhunreacht na 
hÉireann: ‘Tig leis an Stát a bheith ina chomhalta den 
Chomhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (a 
bunaíodh le Conradh a síníodh sa Róimh an 25ú lá de 
Mhárta, 1957)’.  

Éire agus Schengen  
Leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh 
(CFAE), tugtar de cheart do shaoránaigh an Aontais 
‘gluaiseacht agus cónaí faoi shaoirse ar chríoch na 
mBallstát’. Ceanglaítear ar AE leis freisin a áirithiú nach 

mbeidh aon rialuithe ag teorainneacha inmheánacha ar aon duine laistigh de chríoch an Aontais, 
gan beann ar a náisiúntacht, (Airteagail 21(1), 67(2) agus 77(2) (b) agus (e) CFAE). Ó tháinig Conradh 
Amstardam i bhfeidhm in 1997, is ionann AE agus limistéar saoirse, slándála agus ceartais. Tugtar 
éifeacht don mhéid sin le corpas dlí ar a dtugtar acquis Schengen. Go praiticiúil, ceadaítear do 
450 milliún saoránach AE agus d’aon duine atá in AE go dleathach gluaiseacht timpeall na dtíortha 
i Limistéar Schengen gan bheith faoi réir seiceálacha teorann. Tá formhór na dtíortha in AE 
rannpháirteach i Limistéar Schengen, seachas an Bhulgáir, an Chróit, an Chipir agus an Rómáin, cé 
go bhfuil na tíortha sin ar fad i mbun ballraíocht a bhaint amach faoi láthair agus go gcuireann siad 
acquis Schengen i bhfeidhm den chuid is mó cheana féin. Ina theannta sin, tá ceithre thír ann nach 
tíortha AE iad (an Íoslainn, an Iorua, an Eilvéis agus Lichtinstéin) a chuaigh isteach i Limistéar 
Schengen. 

Tugadh rogha an diúltaithe ó Schengen d’Éirinn, ar an ábair gur mhian léi an Comhlimistéar Taistil 
leis an Ríocht Aontaithe a choimeád.3 Ceadaíonn sé sin teorainn oscailte le Tuaisceart Éireann, mar 
aon le cearta agus teidlíochtaí eile do náisiúnaigh na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe, agus an 
ceart chun oibre, staidéar agus vótáil i dtoghcháin áirithe san áireamh, chomh maith le rochtain ar 
shochair leasa shóisialaigh agus ar sheirbhísí sláinte in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe. Roghnaigh 
an Ríocht Aontaithe gan bheith ina cuid de Schengen. Mar sin féin, sonraítear sa Phrótacal maidir le 
acquis Schengen, atá comhtháthaithe i CFAE, go bhféadfadh Éire (agus an Ríocht Aontaithe) a 
iarraidh rogha a dhéanamh glacadh le acquis Schengen ar bhonn cás ar chás, faoi réir fhormheas 
d’aon toil na stát eile atá rannpháirteach ann. I dtús báire, chuir Éire iarratas isteach ar pháirt a 
ghlacadh in acquis Schengen in 2002, iarratas ar thug Comhairle an Aontais Eorpaigh a formheas 
dó.4 Le cinneadh ón gComhairle in 2020, tugadh formheas do chur chun feidhme na bhforálacha 
maidir le cosaint sonraí agus do Chóras Faisnéise Schengen d’Éirinn. Leis sin tugtar cead d’Éirinn 

Fíor 1: Amlíne go dtí méadú CEE 
1973 

 

https://www.irishstatutebook.ie/eli/cons/en/html
https://www.irishstatutebook.ie/eli/cons/en/html
https://www.dfa.ie/brexit/getting-ireland-brexit-ready/brexit-and-you/common-travel-area/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32020D1745
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páirt a ghlacadh i roinnt de na comhaontuithe comhair póilíneachta de chuid Schengen faoina 
ndéanann na Ballstáit comhordú ar ghníomhaíochtaí póilíneachta. Tá Éire páirteach freisin sa dara 
glúin de Chóras Faisnéise Schengen (SIS II). Baineann na Ballstáit úsáid as SIS II chun faisnéis 
(foláirimh) a bhaineann le slándáil teorann agus forfheidhmiú an dlí a choinneáil agus atá mar chuid 
ríthábhachtach den bheartas teorann oscailte i dtíortha Schengen. Mar gheall ar chomhtháthú SIS II 
ag Éirinn ina córais náisiúnta, gintear foláirimh uathoibríocha i bhfíor-am i gcásanna ina mbuaileann 
Garda (oifigeach póilíneachta), mar shampla, le duine a bhfuiltear sa tóir air nó uirthi nó a bhí 
páirteach i gcoir thromchúiseach i ndlínse eile. Gineann córas SIS II foláirimh freisin maidir le daoine 
atá ar iarraidh (go háirithe leanaí), chomh maith le faisnéis faoi chineálacha áirithe maoine goidte, 
amhail airgead tirim, feithiclí agus airm thine. Rinne Éire nasc le SIS II an 15 Márta 2021. Le linn na 
chéad sé mhí den oibríocht, gabhadh 74 dhuine in Éirinn bunaithe ar shonraí SIS, as cionta a raibh 
gáinneáil ar dhrugaí, robáil, ionsaí gnéasach, gadaíocht, ionsaí, calaois agus cionta maoine san 
áireamh iontu. Ina theannta sin, gabhadh 52 dhuine sa bhreis air sin faoi bharántais ghabhála 
Eorpacha. Is ionann an méid sin agus dhá oiread na bhfigiúirí comhfhreagracha do na sé mhí 
chéanna in 2020, agus léiríonn sé a luachmhaire atá rannpháirtíocht na hÉireann i dtionscnaimh 
phóilíneachta Eorpacha a éascaítear le rochtain ar Chóras Faisnéise Schengen.5 

Éire agus an euro  
Bhí Éire ar cheann de na chéad tíortha a ghlac an euro an 1 Eanáir 1999. Tháinig nótaí agus boinn 
euro i gcúrsaíocht in Éirinn den chéad uair (amhail sna 11 Bhallstát bunaidh i limistéar an euro) an 
1 Eanáir 2002, tar éis idirthréimhse trí bliana nuair ba é an euro an t-airgeadra oifigiúil ach nárbh ann 
dó ach mar ‘airgead leabhar’. Tháinig deireadh leis an tréimhse dhéchúrsaíochta – nuair a bhí stádas 
airgid dlítháirgthe ag punt na hÉireann agus ag an euro araon – an 9 Feabhra 2002. Sa bhliain 1928, 
chinn rialtas na hÉireann, a bhí díreach tar éis neamhspleáchas a bhaint amach, a airgeadra féin a 
eisiúint agus bhí paireacht ghlan idir punt na hÉireann agus steirling na Ríochta Aontaithe ó shin ar 
aghaidh. Bhí sé mar aidhm leis sin cobhsaíocht agus sláine chóras airgeadaíochta an stáit nua a 
chinntiú, chomh maith le cobhsaíocht an ráta malairte leis an Ríocht Aontaithe, arbh í príomh-
chomhpháirtí trádála na hÉireann an tráth sin, comhpháirtí arbh ionann an trádáil a dhéanadh Éire 
léi agus thart ar 90 % de thrádáil na hÉireann ag an am sin. Coinníodh an nasc le sterling go dtí na 
1970ídí, tráth a bhí steirling éagobhsaí agus a luach ag dul i laghad, rud ba chúis le boilsciú in Éirinn, 
agus teorainn á cur aige le cumas an Rialtais an geilleagar a bhainistiú agus é ag tabhairt ar lucht 
déanta beartas ceisteanna a ardú faoi na buntáistí a bhain le nasc a choinneáil le sterling. Bhí laghdú 
ag teacht faoin am sin ar na naisc eacnamaíocha idir Éirinn agus an Ríocht Aontaithe, ach bhí méadú 
ag teacht ar na naisc idir Éirinn ag Ballstáit CEE. In 1960, b’ionann na heaspórtálacha go dtí an Ríocht 
Aontaithe agus beagnach 75 % d’iomlán na n-easpórtálacha ach faoi 1978 b’ionann iad agus 47 %, 
agus easpórtálacha go CEE a bhí i mbreis agus 30 % d’easpórtálacha na hÉireann. Bhí an staid mar 
an gcéanna i gcás impórtálacha go hÉirinn le linn na tréimhse sin, agus laghdú ag teacht ar an sciar 
ón Ríocht Aontaithe, agus méadú ag teacht ar impórtálacha ó CEE. In 1979, rinne Éire an cinneadh 
ailíniú le sásra ráta malairte na hEorpa (ERM), córas a chuir teorainn leis na héagsúlachtaí luacha a 
d’fhéadfadh a bheith idir airgeadraí. Mar thoradh ar chinneadh a bheith déanta ag an Ríocht 
Aontaithe diúltú do ERM, briseadh an phaireacht airgeadra le sterling. Cinneadh polaitiúil, chomh 
maith le cinneadh airgeadais, a bhí ann. Mar atá tugtha faoi deara ag anailísithe: ‘Cé go raibh 
ceisteanna airgeadais chun tosaigh sa phlé, bhí an cinneadh deireanach le bheith páirteach ann 
bunaithe ar fhís straitéiseach gur san Eoraip a bheadh todhchaí eacnamaíoch agus pholaitiúil na 
hÉireann, seachas leis an iarchoilíníoch a bhí i gcumhacht san am a chuaigh thart’.6  

Bhí buntáistí eacnamaíocha an chinnidh seo mall ag teacht chun cinn, agus géarchéim airgeadra 
1992-1993 a bhuail ERM ina cúis le rátaí arda úis in Éirinn, rud a raibh díluacháil ar phunt na hÉireann 
ag teastáil ina leith. Bíodh sin mar atá, bhí boilsciú íseal ann ar deireadh de thairbhe na ballraíochta, 
i ndearbhthéarmaí agus i gcoibhneas leis an Ríocht Aontaithe araon, agus leis an bhfás eacnamaíoch 
sna 1990idí, cinntíodh go raibh Éire incháilithe dul isteach san airgeadra aonair faoi na rialacha 
fiachais agus easnaimh. Arís eile, bhí ar lucht déanta beartas aghaidh a thabhairt ar chinneadh maidir 
le cé acu an nglacfaidís nó nach nglacfaidís leis an airgeadra aonair a bhí tar éis teacht ar an saol. I 

https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-information-system_ga
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/types-judicial-cooperation/european-arrest-warrant_ga
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/types-judicial-cooperation/european-arrest-warrant_ga
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bpáipéar faoin tsaincheist ón Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) a 
choimisiúnaigh Rialtas na hÉireann, moladh páirt a glacadh ann, ach tugadh rabhadh ann gur 
dhócha go mbeadh gnóthachain ghlana measartha íseal i gceist leis.7 Chuir roinnt daoine a bhi ina 
choinne in iúl nach raibh timthriall eacnamaíoch na hÉireann ailínithe le timthriall eacnamaíoch na 
mBallstát mór agus, mar thoradh air sin, nár dhócha go rachadh rátaí úis agus beartas airgeadaíochta 
an airgeadra aonair chun tairbhe na tíre.8 Bhí ról láidir arís ag an bpolaitíocht i gcinneadh na hÉireann 
dul isteach san airgeadra aonair, agus an méid seo a leanas ráite sa pháipéar ó ESRI: 

Murab ionann agus beagnach gach rud a thit amach roimhe seo san Aontas, déanfaidh an t-
airgeadra aonair an tAontas a roinnt in dhá ghrúpa: ceann istigh agus ceann amuigh. Cibé 
maoluithe eile a fuair Éire thar na blianta, tá siad gan tábhacht dá laghad i gcomparáid le gan dul 
isteach in AEA. Bheadh rioscaí ag baint le toradh den sórt sin, rioscaí ar deacair a mheas, ach 
d’fhéadfadh siad a bheith suntasach.9 

Aistear Eorpach na Danmhairge 
Ní mór aontachas na Danmhairge leis an Aontas Eorpach a thuiscint mar chuid de chomhar na 
Danmhairge laistigh den chomhthéacs Nordach agus mar chuid dá naisc eacnamaíocha leis an 
Ríocht Aontaithe. Ghlac an Danmhairg páirt i roinnt tionscadal comhair tar éis an Dara Cogadh 
Domhanda, amhail Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh (ECAT), Comhairle na hEorpa (an dá 
cheann i 1949), an Chomhairle Nordach (1952) agus Comhlachas Saorthrádála na hEorpa (CSTE) i 
1960. Mar sin féin, leis an gcomhar deireanach sin, a bhain leis an Ríocht Aontaithe, cuireadh an 
talmhaíocht agus an t-iascach as an áireamh, ar dhá phríomhearnáil iad do gheilleagar na 
Danmhairge. I mí Lúnasa 1961, d’iarr Aire Gnóthaí Eachtracha na Danmhairge Jens Otto Krag ar an 
Folketinget (Parlaimint na Danmhairge) údarás a thabhairt don rialtas caibidlíocht a dhéanamh 
maidir le haontachas na Danmhairge le Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CEE), díreach 
ceithre bliana tar éis Conradh na Róimhe a bheith tugtha i gcrích i 1957. Níor éirigh leis an gcéad 
iarracht sin, a cuireadh ar bhonn foirmiúil an 10 Lúnasa 1961, mar gheall ar an bhFrainc ag cur ina 
coinne, agus is amhlaidh mar a tharla i gcás an dara hiarracht a rinneadh in 1967.  

Tar éis an dara crosadh ón bhFrainc ar aontachas na Ríochta Aontaithe le CEE i 1967, chuaigh an 
Danmhairg agus a comhpháirtithe Nordacha i mbun tionscadal comhtháthaithe eacnamaíoch 
darbh ainm NORDEK. Chuimseofaí sa chomhlachas sin aontas custaim agus eacnamaíoch. Ós rud é 
go raibh easaontas sa tír maidir le haontachas le CEE, chuir roinnt ceannairí síos ar NORDEK mar 
chéim i dtreo aontachas le CEE, agus chuir cinn eile síos air mar thionscadal ar leithleach. Níor tháinig 
an chaibidlíocht sin le tíortha Nordacha eile chun críche riamh, mar gheall ar bhrú ón Aontas 
Sóivéadach ar an bhFionlainn, agus mar gheall ar cheisteanna faoi stádas neodrach na Sualainne.  

An 22 Eanáir 1972, shínigh an Danmhairg, Éire, an Iorua agus an Ríocht Aontaithe an Conradh 
Aontachais, agus an 9 Bealtaine 1972, chuir Parlaimint na hEorpa a tacaíocht don mhéadú in iúl trí 
rún. Go traidisiúnta, chuireadh eite chlé na polaitíochta sa Danmhairg i gcoinne bhallraíocht na 
Danmhairge in CEE. Mar sin féin, thángthas ar chomhréiteach leathan idir na páirtithe daonlathacha 
liobrálacha, coimeádacha agus sóisialta, agus bhí an lámh in uachtar ag an vótáil i bhfabhar sa 
reifreann náisiúnta an 2 Deireadh Fómhair 1972, le tromlach 63.3 %. 

Ó thaobh CEE de, tháinig roinnt ceisteanna as aontachas na Danmhairge faoi thionchar 
rannpháirtíocht na Danmhairge i réimse na talmhaíochta. Go deimhin, bhí tionscal talmhaíochta na 
Danmhairge ar cheann de na tionscail is iomaíche san Eoraip cheana féin ag an am.  

An Danmhairg agus an tAontas Eorpach 
Caidreamh speisialta 
Ó thráth a haontachais, bhí roinnt dúshlán le sárú maidir leis an gcaidreamh idir an Danmhairg agus 
AE, agus roinnt saineolaithe ag áitiú go raibh tionchair shuntasacha ag ‘ceist na ceannasachta’ ar 
sheasamh na Danmhairge in AE, agus ar a caidreamh leis, rud a chuir iallach ar Rialtas na Danmhairge 

https://www.cvce.eu/en/obj/denmark_s_accession-en-93a02713-333e-4599-9052-6eca6a924026.html
https://www.efta.int/About-EFTA/EFTA-through-years-747
https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/7bdbbad1-08e8-4738-97ee-0a2e847cad7d/Resources#37add6a9-5545-46d0-a0a5-3f0bd02f1684_en&overlay
https://nordics.info/show/artikel/nordic-economic-union-nordek
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-accession.html#new-2-9
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-accession.html#new-2-9
https://ep-archives-archibot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/root/vol1/203/N20170118193546653-F01FAE1C35984.pdf
https://nordics.info/show/artikel/denmark-and-the-european-union-1940s-2000s
https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2018/04/03/evidence-from-denmark-how-attitudes-toward-sovereignty-affect-support-for-the-eu/
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fís phragmatach de lánpháirtiú na hEorpa a fhorbairt agus ‘eisceachtaí’ sonracha a chaibidliú. I gcás 
roinnt acadóirí, tá a dtacaíocht do thionscadal AE fréamhaithe i ‘ndearcadh pragmatach’ na 
Danmhairge lena meastar an tAontas Eorpach a bheith riachtanach agus éifeachtúil ó thaobh costais 
de do thír bheag ar an mór-roinn’. Ag an am céanna, léiríodh i suirbhéanna Eorabharaiméadair i 
ndiaidh a chéile go gcreideann tromlach mór de mhuintir na Danmhairge go dtéann ballraíocht na 
Danmhairge in AE chun tairbhe na tíre. Go dtí deireadh na 1980idí, dúirt thart ar 35 % de mhuintir 
na Danmhairge gur ‘rud maith’ a bhí i mballraíocht AE, agus díreach faoi bhun 30 % gur ‘drochrud’ 
a bhí inti. Ó thús na 1990idí i leith, tháinig méadú go dtí thart ar 55 % ar an tacaíocht do thionscadal 
AE sa Danmhairg, agus b’annamh a bhí an ‘dearcadh diúltach’ os cionn 20 %. In 2018, bhain an 
tacaíocht do AE an leibhéal ab airde riamh amach, agus 84 % de mhuintir na Danmhairge á mheas 
go raibh an bhallraíocht chun tairbhe dóibh.  

Rinne na Ballstáit roinnt cinntí tábhachtacha AE i gCóbanhávan. I 1973, díreach tar éis aontachas na 
Danmhairge, glacadh an ‘Dearbhú maidir leis an bhféiniúlacht Eorpach’ ag cruinniú mullaigh 
Eorpach, lenar bunaíodh na tosaíochtaí don lánpháirtiú Eorpach do na deich mbliana tar éis an 
chéad mhéadú ar na Comhphobail Eorpacha. I gCóbanhávan i 1993, ghlac an Chomhairle Eorpach 
na critéir do mhéadú AE, tar éis thitim Bhalla Bheirlín. Tugtar ‘Critéir Chóbanhávan’ orthu sin fós. Mar 
sin féin, tar éis na chéad vótála, a bhí deacair ach dearfach, ar aontachas na tíre le CEE, lean an 
Danmhairg de bheith cáinteach i dtaca le roinnt gnéithe de lánpháirtiú AE. Tá córas daonlathach na 
Danmhairge fabhrach do rannpháirtíocht dhíreach na saoránach i bpríomhchinntí a dhéanann 
difear do cheannasacht na tíre. In 1992, le tromlach 50.7 %, dhiúltaigh muintir na Danmhairge do 
Chonradh Maastricht. Ós rud é gur ghá don 12 Bhallstát an Conradh a dhaingniú i gcomhréir lena 
rialacha bunreachtúla faoi seach, chuaigh na Ballstáit i mbun caibidlíochta chun aghaidh a thabhairt 
ar ábhair imní na Danmhairge, mar a cuireadh in iúl sa mheabhrán ‘an Danmhairg san Eoraip’ a 
thíolaic Rialtas na Danmhairge an 30 Deireadh Fómhair 1992. Bhí ceithre ‘eisceacht’ ón gConradh 
mar thoradh ar an gcaibidlíocht sin, mar a leagtar amach sna conclúidí (Cuid B) ó Uachtaránacht na 
Comhairle Eorpaí ó Dhún Éideann i 1992. Baineann an Danmhairg leas as eisceachtaí maidir leis an 
euro, an comhbheartas slándála agus cosanta, ceartas agus gnóthaí baile agus saoránacht Eorpach 
a ghlacadh. Ina dhiaidh sin, d’eagraigh an Danmhairg dhá reifreann maidir le roghanna an diúltaithe. 
An 28 Meán Fómhair 2000, vótáil muintir na Danmhairge i bhfabhar a gcinneadh a dheimhniú gan 
an euro a ghlacadh trí thromlach 53.2 %, cé gur mhol codanna suntasacha de na pobail pholaitiúla 
agus ghnó vótáil chun glacadh leis. Ciallaíonn sé sin nár ghlac an tír páirt sa tríú céim den aontas 
eacnamaíoch agus airgeadaíochta (AEA), agus go gcoinníonn sí an t-airgeadra náisiúnta (an Krone), 
chomh maith le cumhachtaí i ndáil le beartas airgeadaíochta. Mar sin féin, tá sé de cheart go fóill ag 
an tír cinneadh a dhéanamh maidir le teacht isteach san euro (Prótacal Uimh. 16 de Chonradh 
Liospóin). I mí na Nollag 2015, eagraíodh an dara reifreann chun cinneadh a dhéanamh ar cheart 
don Danmhairg a rogha diúltaithe a thabhairt suas maidir le réimse na saoirse, na slándála agus an 
cheartais agus bogadh go socruithe ‘rogha an ghlactha’ atá cosúil le socruithe sin na hÉireann (agus 
na Ríochta Aontaithe). Dhiúltaigh os cionn 53 % de na vótálaithe do thogra an reifrinn, rud a 
dheimhnigh rogha an diúltaithe ón Danmhairg.  

Comhtháthú eacnamaíoch na Danmhairge 
Fágann an Ghraonlainn na Comhphobail Eorpacha 

Chuaigh an Ghraonlainn isteach sna Comhphobail Eorpacha i 1973 mar chuid dhílis den Danmhairg, ach 
chomh luath 1972, nuair a reáchtáladh reifreann na Danmhairge ar bhallraíocht sa Chomhphobal, bhí 
muintir na Graonlainne i gcoinne ballraíocht a ghlacadh (70 % ina choinne), agus vótáil 63 % de na 
Danmhargaigh ina fhabhar. Tar éis rialtas dúchais a bheith bainte amach i 1979, reáchtáladh reifreann sa 
Ghraonlainn maidir le tarraingt siar ó na Comhphobail Eorpacha. I 1982 vótáil vótóirí i bhfabhar na 
Comhphobail Eorpacha a fhágáil, rud a raibh tarraingt siar fhoirmiúil na Graonlainne i mí Feabhra 1985 
mar thoradh air (an Conradh lena leasaítear, maidir leis an nGraonlainn, na Conarthaí ag bunú na 
gComhphobal Eorpach).  

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/denmark_-_pragmatic_euroscepticism_0.pdf
http://english.thinkeuropa.dk/sites/english.thinkeuropa.dk/files/paper_record_numbers_back_danish_eu_membership_.pdf
https://penguincompaniontoeu.com/additional_entries/declaration-on-european-identity/
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html
https://www.thedanishparliament.dk/en/eu-information-centre/the-danish-opt-outs-from-eu-cooperation
https://www.consilium.europa.eu/media/20492/1992_december_-_edinburgh__eng_.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/government-and-opposition/article/abs/danish-emu-referendum-2000-business-as-usual/EBFCBED2B2363CCAE1442018AA08895B
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:12008E/PRO/16
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201513L00029
https://blogs.loc.gov/law/2019/06/greenlands-national-day-the-home-rule-act-1979-and-the-act-on-self-government-2009/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f1f4a405-276c-4cc1-ac03-710fea8c3565.0004.02/DOC_1&format=PDF
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* I 1979, tháinig an tAcht um Rialtas Dúchais (Lov om Grønlands Hjemmestyre) i bhfeidhm agus cruthaíodh 
leis, inter alia, Parlaimint na Graonlainne. Glacadh é tar éis an reifrinn sa Ghraonlainn, rud a d’fhág go raibh 
70.1 % de vótálaithe (le ráta vótála 63 %) ag iarraidh go mbeadh níos mó neamhspleáchais ag an tír. 

Ó tháinig sí isteach san Aontas Eorpach, tá geilleagar na Danmhairge fréamhaithe go daingean i 
ngeilleagar na hEorpa. In 2018, b’ionann trádáil laistigh den AE agus 61 % d’easpórtálacha ón 
Danmhairg, agus 8 % díobh ag dul go dtí Stáit Aontaithe Mheiriceá agus 6 % go dtí an Iorua. Ó 
thaobh impórtálacha de, bhí an tAontas Eorpach i staid cheannasach, le níos mó ná 70 % aige (ag 
an nGearmáin, le 22 %, den chuid is mó, agus an tSualainn ina diaidh le 12 %) , agus 7 % ag an tSín 
agus 6 % ag an Iorua. In 2014, léiríodh i staidéir ar an margadh aonair ó 1992 i leith gurbh iad an 
Danmhairg agus an Ghearmáin ba mhó a bhain tairbhe as an bpróiseas comhtháthaithe 
eacnamaíoch. Sna 1950idí, ba í an talmhaíocht an phríomhearnáil eacnamaíoch sa Danmhairg.10 In 
2018, tuairiscíodh i staidéar a rinne Údarás Gnó na Danmhairge go raibh olltáirgeacht intíre (OTI) na 
Danmhairge 5 % ní b’airde ná mar a bheadh gan an Danmhairg a bheith rannpháirteach sa 
mhargadh aonair. Áitíodh ann freisin go raibh táirgiúlacht na Danmhairge ardaithe 3.7 % mar 
thoradh ar bhallraíocht AE, go raibh feabhas tagtha ar dhálaí tí agus teaghlaigh (le fíorphá 10 % ní 
b’airde agus tomhaltas teaghlaigh 6 % ní b’airde ná mar a bheadh gan aon rochtain ar an margadh 
aonair), agus go deiseanna nua gnó tugtha leis do chuideachtaí de chuid na Danmhairge (measadh 
na heaspórtálacha a bheith ar 7 % agus infheistíochtaí 6 % níos airde). Cé gur thit líon na 
bhfeirmeacha sa Danmhairg ó 200 000 in 1960 go 37 000 in 2015, tá sciar na talmhaíochta in 
easpórtálacha na Danmhairge fós láidir, mar gurb ionann é agus thart ar 24 % den iomlán. Sa réimse 
sin, bhí ról dearfach ag an gcomhbheartas talmhaíochta agus ag comhbheartas trádála an Aontais i 
nuachóiriú agus i gcur chun cinn gheilleagar na Danmhairge. Sna chéad bhlianta tar éis a 
haontachais, bhain an Danmhairg tairbhe mhór as a rannpháirtíocht sa chómhargadh a bhí ann ag 
an am, ar an ábhar gur colún láidir a bhí sa chomhbheartas talmhaíochta. B’ionann ranníocaíocht na 
Danmhairge le buiséad an Aontais Eorpaigh agus leathchuid den mhéid a fuair sí.11 Chomh luath le 
1980, bhí ioncam per capita na bhfeirmeoirí sa Danmhairg ar an ioncam ab airde in CEE.12 Ó shin i 
leith, tá geilleagair na Danmhairge fós ar cheann de na geilleagair is iomaíche in AE. In 2020, bhí an 
tríú OTI per capita ab airde in AE ag an Danmhairg, tar éis Lucsamburg agus na hÉireann. Le déanaí, 
measadh i bpáipéar oibre ón mBanc Ceannais Eorpach in 2020 go raibh tionchar fáis 5.67 % ag an 
margadh aonair ar an Danmhairg. Rinneadh iarracht i staidéar in 2018 ‘Costas na Neamh-Eorpa’ a 
chainníochtú (an costas a thabhódh na Ballstáit dá gcinnfidís bogadh ar ais go comhaontuithe 
trádála ‘traidisiúnta’ seachas fanacht sa mhargadh aonair). Léirítear sa staidéar go bhfuil caillteanas 
leasa 5.6 % ar an meán sa Danmhairg.  

  

https://ina.gl/media/2529984/hjemmestyreloven-dkpluskal.pdf
https://ina.gl/?lang=en
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/denmark_ga
https://euobserver.com/economic/125125
https://em.dk/media/10759/rapport-25-years-of-the-single-market.pdf
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=28642&sid=agri1916-2015
https://agricultureandfood.dk/news-and-press/news/2020/facts-and-figures
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_10/default/table?lang=ga
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2392%7E83000b6b14.ga.pdf
http://www.cepii.fr/CEPII/en/publications/wp/abstract.asp?NoDoc=11317
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SÉANADH AGUS CÓIPCHEART 
Ullmhaíodh an doiciméad seo d’Fheisirí agus d’fhoireann Pharlaimint na hEorpa, agus is orthu siúd atá sé dírithe, 
mar ábhar cúlra chun cabhrú leo ina n-obair pharlaiminteach. Is é/an t-údar/is iad na húdair, agus é/iad siúd 
amháin, atá freagrach as inneachar an doiciméid agus ní gá gurb ionann aon tuairimí a nochtar ann agus 
seasamh oifigiúil na Parlaiminte. 

Údaraítear atáirgeadh agus aistriú chun críocha neamhthráchtála, ar choinníoll go n-admhófar an fhoinse, agus 
go dtabharfar fógra roimh ré do Pharlaimint na hEorpa agus go seolfar cóip chuici. 
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