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An Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa 
Painéal Saoránach Eorpach 4: 

‘An tAontas sa Domhan / imirce’  
 
MOLTAÍ ARNA nGLACADH AG AN bPAINÉAL (LE TABHAIRT AR AGHAIDH CHUIG 
AN SUÍ IOMLÁNACH) 
 
 
Sruth 1 Féintuilleamaí agus Cobhsaíocht  
 
Foshruth 1.1 Uathriail AE  
 
 

1. Molaimid gur cheart táirgí straitéiseacha ó mhonarú Eorpach (amhail táirgí 
talmhaíochta, leathsheoltóirí, táirgí leighis, teicneolaíochtaí nuálacha 
digiteacha agus comhshaoil) a chur chun cinn ar bhealach níos fearr agus 
tacaíocht airgeadais a thabhairt dóibh chun iad a choinneáil ar fáil agus ar 
phraghas réasúnta do thomhaltóirí na hEorpa agus spleáchais ó lasmuigh den 
Eoraip a laghdú a oiread agus is féidir. D’fhéadfaí a bheith ar áireamh sa 
tacaíocht sin beartais struchtúracha agus réigiúnacha, tacaíocht chun tionscail 
agus slabhraí soláthair a choinneáil laistigh den Aontas, sosanna cánach, 
fóirdheontais, beartas gníomhach FBM chomh maith le cláir oideachais chun 
cáilíochtaí agus poist a bhaineann leo a choinneáil san Eoraip. Mar sin féin, ba 
cheart beartas tionsclaíoch gníomhach a bheith roghnaitheach agus dírithe ar 
tháirgí nuálacha nó ar tháirgí atá ábhartha chun bunriachtanais agus 
bunseirbhísí a áirithiú. 
 
Molaimid é sin toisc go bhfuil an iomarca spleáchais curtha isteach ag an Eoraip 
lasmuigh den Eoraip i bpríomhréimsí ina bhfuil acmhainneacht do 
choinbhleachtaí taidhleoireachta agus a d’fhéadfadh easnaimh i dtáirgí nó 
seirbhísí bunúsacha nó ábhartha go straitéiseach a bheith mar thoradh orthu. 
Ós rud é gur minic a bhíonn costais táirgthe in AE níos airde ná in áiteanna eile 
ar fud an domhain, beidh muintir na hEorpa in ann táirgí iomaíocha Eorpacha a 
cheannach trí na táirgí sin a chur chun cinn agus trí thacaíocht níos gníomhaí a 
thabhairt dóibh. Neartóidh sé freisin iomaíochas na hEorpa agus coimeádfaidh 
sé tionscail agus poist atá dírithe ar an todhchaí san Eoraip. Má dhéantar an 
táirgeadh a réigiúnú níos láidre, laghdófar costais iompair agus damáistí 
comhshaoil freisin. 
 
 

2. Molaimid don Aontas spleáchas ar allmhairí ola agus gáis a laghdú. Ba cheart 
é sin a dhéanamh trí thacaíocht ghníomhach a thabhairt do thionscadail 
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iompair phoiblí agus éifeachtúlachta fuinnimh, do ghréasán iarnróid agus lasta 
ardluais san Eoraip, do sholáthar fuinnimh ghlain agus in-athnuaite a leathnú 
(go háirithe i réimse na gréine agus na gaoithe) agus do theicneolaíochtaí 
malartacha (amhail hidrigin nó dramhaíl go fuinneamh). Ba cheart don Aontas 
an t-athrú cultúrtha ón gcarr aonair i dtreo iompar poiblí, comhroinnt carranna 
leictreacha agus rothaíocht a chur chun cinn freisin. 
 
Molaimid an méid sin toisc go gcruthaíonn sé staid a bheidh chun tairbhe do 
neamhspleáchas na hEorpa ó thaobh spleáchais sheachtracha de chomh maith 
le spriocanna uaillmhianacha aeráide a bhaint amach agus CO2 a laghdú. Ina 
theannta sin, beidh an Eoraip in ann a bheith ina gníomhaí láidir i 
dteicneolaíochtaí atá dírithe ar an todhchaí, a geilleagar a neartú agus poist a 
chruthú. 
 
 

3. Molaimid dlí a rith ar leibhéal AE lena áirithiú maidir le gach próiseas táirgthe 
agus soláthair AE agus na hearraí a allmhairítear, go gcomhlíonann siad 
caighdeáin Eorpacha atá cáilíochtúil, eiticiúil, inbhuanaithe agus infheidhme 
maidir le cearta an duine; deimhniúchán a thairiscint do tháirgí atá i gcomhréir 
leis an dlí seo. 
 
Molaimid é sin mar go gcuidíonn sé le tomhaltóirí agus trádálaithe araon a 
bheith in ann rochtain a fháil go héasca ar fhaisnéis faoi na táirgí atá siad ag 
ceannach/trádáil. Baintear é sin amach trí sheiceáil a dhéanamh ar an gcóras 
deimhniúcháin; Cuidíonn an deimhniú freisin leis an mbearna idir táirgí saora 
agus costasacha atá ar fáil ar an margadh a laghdú. Ní chomhlíonfaidh na táirgí 
saora an caighdeán is gá agus dá bhrí sin ní féidir iad a chur i láthair mar tháirgí 
ardchaighdeáin. Trí cháiliú don deimhniú sin, dhéanfaí an comhshaol a chosaint, 
acmhainní a shábháil agus tomhaltas freagrach a spreagadh.  
 
 

4. Molaimid go gcuirfí chun feidhme clár uile-Eorpach chun tacaíocht a thabhairt 
do tháirgeoirí beaga áitiúla ó earnálacha straitéiseacha ar fud na mBallstát 
uile. Bheadh na táirgeoirí sin oilte go gairmiúil, bheadh tacaíocht airgeadais 
acu trí fhóirdheontais agus spreagfaí iad chun go gcomhlíonfaí ceanglais níos 
mó earraí a tháirgeadh (i gcás ina bhfuil amhábhair ar fáil in AE) chun dochair 
d’allmhairí. 
 
Molaimid é seo mar is féidir le AE neamhspleáchas eacnamaíoch a bhaint amach 
sna hearnálacha sin trí thacú le táirgeoirí atá bunaithe in AE in earnálacha 
straitéiseacha.  Ní fhéadfadh sé sin ach an próiseas táirgthe ina iomláine a neartú 
agus ar an gcaoi sin an nuálaíocht a chur chun cinn. Bheadh táirgeadh níos 
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inbhuanaithe amhábhar in AE mar thoradh air sin, rud a laghdódh costais 
iompair agus a chuirfeadh cosaint ar an gcomhshaol. 
 
 

5. Molaimid feabhas a chur ar chur chun feidhme chearta an duine ar an leibhéal 
Eorpach tríd an méid seo a leanas: Feasacht a ardú i dtíortha nach 
gcomhlíonann, a mhéid is gá, ECHR (an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an 
Duine) nó an Coinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a 
Chosaint; dianrialú, arna chomhordú ag an Scórchlár Ceartais, ar a mhéid a 
urramaítear cearta an duine i measc na mBallstát agus comhlíonadh a 
fhorfheidhmiú go láidir trí chineálacha éagsúla smachtbhannaí. 
 
Molaimid an méid sin toisc go bhfuil cearta an duine comhaontaithe cheana féin 
ag na Ballstáit agus an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine á dhaingniú 
acu, ós rud é go bhfuil sé riachtanach anois cur leis an nglacadh i ngach stát ar 
leith chun a áirithiú go mbeidh cearta an duine ar eolas agus á chur chun feidhme 
go gníomhach sna Ballstáit sin. 
 
 

6. Molaimid athbhreithniú agus dianfheachtas cumarsáide ar leibhéal tras-
Eorpach a thionscnamh chun go mbeadh EURES (Seirbhísí Eorpacha 
Fostaíochta), Tairseach Inimirce AE agus Uirlis Phróifíl Scileanna an Aontais 
Eorpaigh do náisiúnaigh tríú tír ar eolas níos fearr ag saoránaigh na hEorpa 
agus go mbeadh rochtain níos minice ag cuideachtaí AE orthu chun a 
bhfolúntais a fhógairt agus a phoibliú. 
 
Molaimid gan ardán nua ar líne a chruthú a fhógróidh deiseanna fostaíochta 
d’aos óg na hEorpa. Tá níos mó ná go leor tionscnamh comhchosúil ann cheana 
féin ar an leibhéal Eorpach. Creidimid go bhfuil sé ríthábhachtach feabhas a chur 
ar a bhfuil ann cheana chun an lucht saothair agus na deiseanna fostaíochta atá 
ann cheana a chur chun cinn ar an leibhéal Eorpach. 
 

Foshruth 1.2 Teorainneacha  
 
 

7. Molaimid go gcruthófaí córas imirce saothair isteach san Aontas, córas atá 
bunaithe ar fhíor-riachtanais mhargaí saothair na hEorpa. Ba cheart córas 
aontaithe aitheantais a bheith ann do dhioplómaí gairmiúla agus acadúla ó 
thíortha lasmuigh de AE agus laistigh de. Ba cheart go dtairgfí cáilíochtaí 
gairmiúla chomh maith le tairiscintí lánpháirtíochta cultúrtha agus teanga 
d’imircigh cáilithe in AE. Ba cheart rochtain ar an margadh saothair a thabhairt 
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d’iarrthóirí tearmainn a bhfuil cáilíochtaí ábhartha acu. Ba cheart 
gníomhaireacht chomhtháite a bheith ann a bhféadfadh an Líonra Eorpach um 
Chomhar de Sheirbhísí Fostaíochta a bheith mar bhonn dó. 
 
Molaimid an méid sin toisc go bhfuil saothar cáilithe de dhíth ar an Eoraip i réimsí 
áirithe nach féidir a chumhdach go hiomlán go hinmheánach. Faoi láthair, níl go 
leor bealaí inmharthana ann chun iarratas a dhéanamh go dleathach ar chead 
oibre in AE. Le córas aitheantais uile-Eorpach do dhioplómaí gairmiúla agus 
acadúla, beifear in ann na riachtanais sin a chumhdach agus imirce níos simplí a 
éascú laistigh den Aontas agus lasmuigh de. D‘fhéadfaí bearnaí fostaíochta a 
líonadh ar bhealach níos éifeachtaí agus d’fhéadfaí an imirce neamhrialaithe a 
bhainistiú ar bhealach níos fearr. Dá n-osclófaí córas na himirce saothair 
d’iarrthóirí tearmainn, d’fhéadfaí dlús a chur lena lánpháirtiú i ngeilleagair agus 
i sochaithe na hEorpa. 
 
 

8. Molaimid go ndeánfadh AE a reachtaíocht a fhairsingiú agus níos mó 
cumhachta agus neamhspleáchais a shannadh do Frontex. Cuireann sé sin ar a 
gcumas idirghabháil a dhéanamh i ngach Ballstát ionas gur féidir leo cosaint 
theorainneacha seachtracha uile an Aontais a áirithiú. Mar sin féin, ba cheart 
don Aontas iniúchtaí ar phróisis a eagrú maidir le Frontex a eagrú, ós rud é go 
bhfuil gá le trédhearcacht iomlán i bhfeidhmiú Frontex chun gach cineál mí-
úsáide a sheachaint. 
 
Molaimid an méid sin toisc go mbímid do-ghlactha go bhféadfaí rochtain Frontex 
ar na teorainneacha a dhiúltú, go háirithe i gcásanna ina sáraítear cearta an 
duine. Is mian linn a áirithiú go gcuirfidh Frontex reachtaíocht Eorpach chun 
feidhme. Ní mór Frontex é féin a rialú agus a sheiceáil freisin chun iompar míchuí 
laistigh den eagraíocht a chosc.   
 
 

9. Molaimid go n-eagródh an tAontas Eorpach, go sonrach d’imircigh 
eacnamaíocha, an deis chun saoránaigh a scagadh (maidir le scileanna 
cruthaithe, cúlra, etc.) sa tír imeachta; Déanfar sin chun a chinneadh cé atá 
incháilithe le teacht isteach san Aontas agus le bheith ag obair ann, ag brath ar 
riachtanais eacnamaíocha folúntais na tíre óstaí. Ní foláir go mbeidh na critéir 
scagtha sin poiblí agus go mbeadh gach duine ábalta iad a sheiceáil. Is féidir é 
sin a bhaint amach trí Ghníomhaireacht Eorpach Inimirce (ar líne) a chruthú.  
 
Molaimid é sin mar, ar an dóibh sin, nach mbeadh gá do dhaoine an teorainn a 
thrasnú go mídhleathach. Bheadh an sreabhadh daoine ag teacht isteach in AE 
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rialaithe, rud a laghdódh brú ag na teorainneacha. Ag an am céanna, éascaíonn 
sé na folúntais sna tíortha aíochta a chomhlíonadh. 
 
 

10. Molaimid go n-áiritheoidh an tAontas gurb ionann an beartas glactha agus na 
saoráidí ag gach teorainn, agus cearta an duine á n-urramú agus sábháilteacht 
agus sláinte gach imircigh (e.g. mná torracha agus leanaí) á ráthú.   
 
Molaimid an méid sin toisc gur mór againn cóir chothrom agus chomhionann na 
n-imirceach ag gach teorainn. Is mian linn cosc a chur ar imircigh a bheith ag 
fanacht rófhada ag na teorainneacha agus insreabhadh na n-imirceach ag fáil an 
ceann is fearr ar na Ballstáit. Ní mór do na Ballstáit go léir a bheith feistithe go 
maith chun iad a ghlacadh.  
 

Sruth 2: AE mar Chomhpháirtí Idirnáisiúnta  
 
Foshruth 2.1 Trádáil agus Caidreamh i bPeirspictíocht Eiticiúil 
 
 

11. Molaimid don Aontas srianta a chur i bhfeidhm maidir le hallmhairiú táirgí ó 
thíortha a lamhálann fostú páistí. Ba cheart é sin a dhéanamh trí dhúliosta de 
chuideachtaí a thugtar cothrom le dáta go tréimhsiúil de réir na gcoinníollacha 
atá ann faoi láthair. Thairis sin, molaimid rochtain de réir a chéile ar scolaíocht 
a áirithiú do leanaí atá ag fágáil an lucht saothair agus feasacht tomhaltóirí a 
chur chun cinn maidir le saothar leanaí trí fhaisnéis arna déanamh ag bealaí 
oifigiúla AE, e.g. feachtais agus scéalaíocht. 
 
Molaimid an méid sin toisc go n-aithnímid an nasc idir an easpa rochtana ar an 
scolaíocht agus saothar leanaí a bheith ann. Leis an moladh sin, táimid ag 
iarraidh feasacht a mhúscailt i measc na dtomhaltóirí, chun an t-éileamh ar 
tháirgí a dhéanann lucht saothair leanaí a laghdú, ionas gur féidir deireadh a chur 
leis an gcleachtas ar deireadh.  
 
 

12. Molaimid go mbunódh AE comhpháirtíochtaí le tíortha i mbéal forbartha, ag 
tacú lena mbonneagar agus ag comhroinnt a n-inniúlachtaí mar mhalairt ar 
chomhaontuithe trádála atá fabhrach don dá thaobh chun cabhrú leo san 
aistriú i dtreo foinsí glasa fuinnimh. 
 
Molaimid an méid sin chun an t-aistriú chuig foinsí in-athnuaite fuinnimh i 
dtíortha atá i mbéal forbartha a éascú trí bhíthin comhpháirtíochtaí trádála agus 
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comhaontuithe taidhleoireachta. Chruthódh sé sin dea-chaidreamh 
fadtéarmach idir AE agus tíortha atá i mbéal forbartha, agus rannchuideodh sé 
leis an gcomhrac i gcoinne an athraithe aeráide. 
 
 

13. Molaimid don Aontas Eorpach éicea-scór éigeantach a chur ar taispeáint os 
comhair gach táirge is féidir leis an tomhaltóir ginearálta a cheannach. 
Dhéanfaí an éiceascór a ríomh de réir astaíochtaí ó tháirgeadh agus iompar, 
chomh maith le hábhar díobhálach, bunaithe ar liosta de tháirgí guaiseacha. 
Ba cheart d’údarás de chuid an Aontais an t-éiceascór a bhainistiú agus 
faireachán a dhéanamh air. 
 
Molaimid é sin chun tomhaltóirí AE a chur ar an eolas faoi lorg comhshaoil na 
dtáirgí a cheannaíonn siad. Modh scálaithe uile-Aontais a bheadh san éiceascór 
chun a léiriú go héasca cé chomh neamhdhíobhálach don chomhshaol agus atá 
táirge. Ba cheart cód QR ar chúl táirge a bheith ag gabháil leis an éiceascór, mar 
aon le tuilleadh faisnéise faoina lorg éiceolaíoch.   
 
Foshruth 2.2. Gníomhú Idirnáisiúnta ar an Aeráid 
 
 

14. Molaimid don Aontas Eorpach straitéis a ghlacadh chun a bheith níos 
féinrialtaí ina tháirgeadh fuinnimh. Ba cheart do chomhlacht Eorpach a 
chomhtháthaíonn na hinstitiúidí fuinnimh Eorpacha atá ann cheana comhordú 
a dhéanamh ar fhorbairt an fhuinnimh inathnuaite ag brath ar riachtanais, ar 
chumas agus ar acmhainní na mBallstát agus a gceannasacht á hurramú. 
Chuirfeadh na hinstitiúidí comhroinnt eolais chun cinn eatarthu chun an 
straitéis seo a chur chun feidhme. 
 
Molaimid é seo mar go bhfágann an spleáchas reatha sinn i mbaol i gcásanna 
inarb ann do theannas polaitiúil le tíortha óna n-allmhairímid.  Feicimid é leis an 
ngéarchéim leictreachais atá ann faoi láthair. Mar sin féin, ba cheart go n-
urramófaí ceannasacht gach tíre leis an gcomhordú sin. 
 
 

15. Molaimid caighdeáin chomhshaoil níos airde maidir le honnmhairiú 
dramhaíola laistigh den Aontas agus lasmuigh de agus rialuithe agus 
smachtbhannaí níos déine chun stop a chur le honnmhairí neamhdhleathacha. 
Ba cheart do AE na Ballstáit a dhreasú níos mó chun a gcuid dramhaíola féin a 
athchúrsáil agus í a úsáid le haghaidh táirgeadh fuinnimh. 
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Molaimid é chun deireadh a chur le damáiste don chomhshaol nuair a 
fhaigheann tíortha áirithe réidh lena gcuid dramhaíola ar chostas tíortha eile, go 
háirithe nuair a dhéantar é sin lasmuigh d’aon chaighdeán comhshaoil. 
 
 

16. Molaimid don Aontas Eorpach an t-aistriú comhshaoil leanúnach a spreagadh 
ar bhealach níos láidre trí sprioc a leagan síos go gcuirfear deireadh le 
pacáistíocht thruaillithe. Bheadh níos lú pacáistíochta nó pacáistíocht níos 
neamhdhíobhálaí don chomhshaol i gceist leis sin. Chun a áirithiú gur féidir le 
cuideachtaí beaga iad féin a chur in oiriúint, ba cheart cabhair agus 
coigeartuithe a chur ar fáil. 
 
Molaimid é mar gur gá dúinn úsáid acmhainní nádúrtha a laghdú, go háirithe 
amhábhair a thagann ó thíortha lasmuigh den Aontas. Ní mór dúinn freisin an 
dochar a dhéanann muintir na hEorpa dár bpláinéad agus dá aeráid a laghdú. Tá 
níos mó tacaíochta do chuideachtaí beaga ríthábhachtach chun a áirithiú gur 
féidir leo oiriúnú gan a bpraghsanna a ardú. 
 
 

17. Molaimid go ndéanfadh tíortha an Aontais Eorpaigh, i dteannta a chéile, ceist 
an fhuinnimh núicléach a fhiosrú níos dáiríre. Ba cheart níos mó comhoibrithe 
a bheith ann maidir leis an measúnú ar úsáid cumhachta núicléiche agus maidir 
leis an ról atá aici san aistriú nach mór don Eoraip a bhaint amach i dtreo 
fuinneamh glas. 
 
Molaimid é toisc nach féidir le tír amháin an cheist núicléach a réiteach. Tá os 
cionn céad imoibreoir i leath na mBallstát faoi láthair, agus tá níos mó ná céad 
imoibreoir á thógáil faoi láthair. Ós rud é go bhfuil eangach leictreachais 
choiteann againn, téann an leictreachas ísealcharbóin a tháirgeann siad chun 
tairbhe do gach Eorpach agus méadaíonn sé neamhspleáchas fuinnimh ár mór-
roinne. Ina theannta sin, bheadh tionchar ag dramhaíl núicléach arna nochtadh 
nó ag tionóisc ar roinnt tíortha. Is cuma cén rogha a dhéantar maidir le húsáid a 
bhaint as fuinneamh núicléach nó gan é a úsáid, ba cheart do mhuintir na hEorpa 
é a phlé le chéile agus straitéisí níos coinbhéirsithe a thógáil agus urraim á 
tabhairt do cheannasachtaí náisiúnta ag an am céanna. 
 
 
Foshruth 2.3 Luachanna Eorpacha a Chur Chun Cinn 
 
 

18. Ba cheart don Aontas a bheith níos gaire do na saoránaigh. Molaimid don 
Aontas Eorpach naisc a chruthú agus a neartú le saoránaigh agus le hinstitiúidí 
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áitiúla, amhail rialtais áitiúla, scoileanna agus bardais. Ba cheart é sin a 
dhéanamh chun trédhearcacht a fheabhsú, chun na saoránaigh a shroicheadh 
agus chun cumarsáid níos fearr a dhéanamh leo maidir le tionscnaimh nithiúla 
de chuid an Aontais agus faisnéis ghinearálta AE.  
 
Molaimid é seo toisc nach bhfuil faisnéis reatha AE inrochtana go leor do gach 
grúpa sa tsochaí agus nach sroicheann sí gnáthshaoránaigh.  Is minic a bhíonn sí 
leadránach, deacair a thuiscint agus neamhchairdiúil don úsáideoir.  Ní mór é sin 
a athrú chun fís shoiléir a thabhairt do shaoránaigh ar ról agus ar 
ghníomhaíochtaí AE.  Chun suim a mhúscailt, ní mór faisnéis AE a bheith níos 
éasca le fáil, spreagthach, corraitheach agus i dteanga shimplí.  Is iad seo a leanas 
na moltaí atá againn: Cuairteanna scoile ó pholaiteoirí AE, raidió, podchraoltaí, 
post díreach, preas, feachtais busanna, na meáin shóisialta, tionóil áitiúla 
saoránach agus tascfhórsa speisialta a chruthú chun cumarsáid an Aontais a 
fheabhsú. Cuirfidh na bearta sin ar chumas na saoránach faisnéis AE nach bhfuil 
scagtha trí na meáin náisiúnta a fháil. 
 
 

19. Molaimid do shaoránaigh a bheith níos rannpháirtí i bpolaitíocht AE. Molaimid 
imeachtaí a mbeidh baint dhíreach acu le saoránaigh, cosúil leis an gComhdháil 
ar Thodhchaí na hEorpa.  Ba cheart iad a eagrú ar an leibhéal náisiúnta, áitiúil 
agus Eorpach. Ba cheart do AE straitéis chomhleanúnach agus treoracha 
lárnacha a chur ar fáil do na himeachtaí sin. 
 
Molaimid an méid sin toisc go gcuirfidh imeachtaí an daonlathais 
rannpháirtíochta den sórt sin faisnéis cheart ar fáil faoin Aontas Eorpach, agus 
go bhfeabhsófar cáilíocht bheartais an Aontais. Ba cheart na himeachtaí a eagrú 
chun croíluachanna AE – daonlathas agus rannpháirtíocht na saoránach, a chur 
chun cinn. Leis na himeachtaí sin, bheadh deis ag na polaiteoirí a léiriú do na 
saoránaigh go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh saoránaigh ar an eolas faoi 
chúrsaí reatha agus gur cheart dóibh a bheith rannpháirteach i múnlú na n-
imeachtaí sin. Mar thoradh ar na treoirlínte láraithe beidh cruth comhleanúnach 
agus aonfhoirmeach ar na Comhdhálacha náisiúnta agus áitiúla.  
 
 

Sruth 3: AE Láidir i nDomhan Síochánta 
 
Foshruth 3.1. Slándáil agus Cosaint 
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20. Molaimid go n-úsáidfear ‘Comhfhórsaí Armtha an Aontais Eorpaigh’ amach 
anseo den chuid is mó chun críocha féinchosanta . Tá cosc ar ghníomhaíocht 
ionsaitheach mhíleata d’aon chineál. Laistigh den Eoraip, bheadh cumas ann 
tacaíocht a thabhairt tráth géarchéime amhail i gcás tubaistí nádúrtha. 
Lasmuigh de theorainneacha na hEorpa, sholáthródh sé sin an cumas a bheith 
imscartha i gcríocha i gcúinsí eisceachtúla agus go heisiach faoi shainordú 
dlíthiúil lena mbaineann ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus dá 
bhrí sin i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta. 
 
Dá gcuirfí an moladh sin chun feidhme, d’fhágfadh sé go bhféadfaí an tAontas 
Eorpach a mheas mar chomhpháirtí inchreidte, freagrach, láidir agus síochánta 
ar an leibhéal idirnáisiúnta. Dá bhrí sin, táthar ag súil go ndéanfaidh an cumas 
feabhsaithe atá aige freagairt do chásanna criticiúla go hinmheánach agus go 
seachtrach araon a luachanna bunúsacha a chosaint. 
 
 
Foshruth 3.2 Cinnteoireacht agus Beartas Eachtrach AE 
 
 

21. Molaimid go ndéanfaí gach saincheist a cinneadh trí thromlach cáilithe a athrú 
chun go gcinnfí iad trí thromlach cáilithe. Ba cheart nach mbeadh d’eisceacht 
ann ach comhaltaí nua a ligean isteach in AE agus athruithe a dhéanamh ar 
bhunphrionsabail AE mar a luaitear in Airteagal 2 de Chonradh Liospóin agus i 
gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. 
 
Leis sin, comhdhlúthófar seasamh AE ar fud an domhain trí sheasamh le chéile i 
dtreo tríú tíortha agus cuirfear chumas freagairt níos tapúla i gcoitinne agus go 
háirithe i ngéarchéimeanna. 
 
 

22. Molaimid don Aontas Eorpach cur lena chumas smachtbhannaí a chur ar 
Bhallstáit, ar rialtais, ar eintitis, ar ghrúpaí nó ar eagraíochtaí chomh maith le 
smachtbhannaí a chur ar dhaoine aonair nach gcomhlíonann prionsabail 
bhunúsacha, comhaontuithe bunúsacha agus dlíthe bunúsacha an Aontais. Tá 
sé ríthábhachtach a chinntiú go ndéanfar na smachtbhannaí atá ann cheana a 
chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú go tapa. Ba cheart go mbeadh 
smachtbhannaí in aghaidh tríú tíortha comhréireach leis an ngníomhaíocht a 
spreag é agus ba cheart iad a bheith éifeachtach agus curtha i bhfeidhm in am 
trátha. 
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Ionas go mbeidh AE inchreidte agus iontaofa, ní mór dó smachtbhannaí a chur i 
bhfeidhm orthu siúd a sháraíonn a phrionsabail. Ba cheart na smachtbhannaí sin 
a fhorfheidhmiú agus a fhíorú go héasca agus go gníomhach. 
 
 
Foshruth 3.3. Tíortha Comharsanachta agus Méadú 
 
 

23. Molaimid don Aontas Eorpach buiséad sonrach a leithdháileadh chun cláir 
oideachais a fhorbairt maidir le feidhmiú AE agus a chuid luachanna. Ansin, 
molfar na cláir do na Ballstáit ar mian leo iad a lánpháirtiú ina gcuraclaim scoile 
(bunscoileanna, meánscoileanna, agus ollscoileanna). Ina theannta sin, 
d’fhéadfaí cúrsa ar leith maidir le AE agus a fheidhmiú a thairiscint do mhic 
léinn ar mian leo staidéar a dhéanamh i dtír Eorpach eile tríd an gclár Erasmus. 
Thabharfaí tosaíocht do mhic léinn a roghnaíonn an cúrsa sin agus na cláir 
Erasmus sin á leithdháileadh. 
 
Molaimid an méid sin chun an bhraistint chómhuintearais leis an Aontas Eorpach 
a neartú. Cuirfidh sé sin ar chumas na saoránach iad féin a shainaithint níos fearr 
leis an Aontas agus a luachanna a tharchur. Thairis sin, feabhsóidh sé 
trédhearcacht maidir le feidhmiú an Aontais Eorpaigh, na buntáistí a bhaineann 
le bheith páirteach ann, agus an comhrac i gcoinne gluaiseachtaí frith-Eorpacha. 
Ba cheart go mbeadh an méid sin ina bhac ar na Ballstáit atá ag fágáil an Aontais. 
 
 

24. Molaimid go mbainfidh AE leas níos mó as a chumhacht pholaitiúil agus 
eacnamaíoch sa chaidreamh taidhleoireachta le tíortha comharsanachta chun 
brúnna déthaobhacha eacnamaíocha, polaitiúla agus sóisialta ar Bhallstáit 
áirithe a sheachaint.  
Molaimid an méid sin ar thrí chúis. Ar an gcéad dul síos, neartóidh sé seo an 
bhraistint aontachta laistigh den Aontas. Ar an dara dul síos, le freagairt 
aontaobhach tabharfar freagra soiléir, láidir agus níos tapúla ionas nach mbeidh 
tíortha eile in ann imeaglú a dhéanamh agus tabhairt faoi pholaitíocht 
dhiansmachtúil i gcoinne bhallstáit an Aontais. Ar an tríú dul síos, neartóidh sé 
sin slándáil an Aontais agus áiritheofar nach mbraithfidh aon Bhallstát go bhfuil 
siad fágtha ar lár nó go bhfuil neamhaird á tabhairt orthu. Déanann freagraí 
déthaobhacha an tAontas a roinnt agus is laige é sin a úsáideann tríú tíortha in 
aghaidh an Aontais. 
 
 

25. Molaimid don Aontas Eorpach feabhas a chur ar a straitéis sna meáin. Ar 
thaobh amháin, ba cheart don Aontas a infheictheacht sna meáin shóisialta a 
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neartú agus a inneachar a chur chun cinn go gníomhach. Ar an taobh eile, ba 
cheart don Aontas leanúint de chomhdhálacha a eagrú ar bhonn bliantúil ar 
féidir le daoine freastal orthu, amhail an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa. 
Anuas air sin, molaimid don Aontas an nuálaíocht a spreagadh tuilleadh trí 
ardán inrochtana meán sóisialta Eorpach a chur chun cinn. 
 
Molaimid an méid sin thuas toisc go bhféadfadh sé ní hamháin dul i bhfeidhm ar 
dhaoine óga, ach níos mó spéise agus rannpháirtíochta a spreagadh freisin i 
measc shaoránaigh na hEorpa trí uirlis chumarsáide níos tarraingtí agus níos 
éifeachtaí. Ba cheart, le himeachtaí amhail an Chomhdháil ar Thodhchaí na 
hEorpa, go mbeadh an deis ag saoránaigh a bheith níos rannpháirtí sa phróiseas 
cinnteoireachta agus a áirithiú go n-éistear lena dtuairimí. 
 
 

26. Molaimid do na Ballstáit teacht ar chomhaontú maidir le fís láidir agus straitéis 
choiteann chun céannacht agus aontacht an Aontais a chomhchuibhiú agus a 
chomhdhlúthú sula gceadófar aontachas le tíortha eile. 
 
Molaimid an méid sin toisc go gcreidimid go bhfuil sé ríthábhachtach an tAontas 
Eorpach a neartú agus an caidreamh idir na Ballstáit a chomhdhlúthú sula 
ndéanfar breithniú ar lánpháirtiú tíortha eile.  Dá mhéad stát a dhéanfar stáit 
eile a lánpháirtiú leis an Aontas, is ea is casta a bheidh an próiseas 
cinnteoireachta laistigh den Aontas; dá bhrí sin tá sé ríthábhachtach 
athbhreithniú a dhéanamh ar na próisis chinnteoireachta sin a ndéantar vótáil 
ina leith trí phróiseas na haontoilíochta. 
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Sruth 4: Imirce ón Dearcadh Daonna  
 
Foshruth 4.1, Cúiseanna le hImirce a Leigheas 
 
 

27. Molaimid gur cheart don Aontas Eorpach a bheith rannpháirteach go 
gníomhach i bhforbairt eacnamaíoch tíortha lasmuigh den Aontas Eorpach 
agus tíortha as a bhfuil líon mór imirceach ag teacht. Ba cheart don Aontas, le 
cabhair ó na comhlachtaí ábhartha (mar shampla, eagraíochtaí 
neamhrialtasacha áitiúla, polaiteoirí áitiúla, oibrithe allamuigh, saineolaithe, 
etc.), bealaí a lorg chun idirghabháil éifeachtach agus ghníomhach a dhéanamh 
i dtíortha a bhfuil líon mór daoine ag dul ar eisimirce uathu a d’aontaigh 
cheana le téarmaí beachta an chomhair leis na húdaráis áitiúla. Ba cheart 
torthaí inláimhsithe a bheith ag eascairt ó na hidirghabhálacha sin a mbeadh 
éifeachtaí intomhaiste acu. Ag an am céanna, ba cheart na torthaí inláimhsithe 
agus na héifeachtaí sin a leagan amach go soiléir ionas go dtuigfidh saoránaigh 
an Aontais an beartas maidir le cabhair um fhorbairt atá ag an Aontas. Sa chiall 
sin, ba cheart go mbeadh gníomhaíochtaí an Aontais i réimse na cabhrach um 
fhorbairt ina ngníomhaíochtaí níos feiceálaí. 
 
Molaimid an méid sin mar, cé go bhfuil an tAontas ag obair ar fhorbairt 
idirnáisiúnta, ní mór dó leanúint de bheith á dhéanamh agus infheistíocht a 
dhéanamh i dtrédhearcacht agus in infheictheacht sa bheartas agus sna 
gníomhaíochtaí a dhéanann sé. 
 
 

28. Molaimid go mbeadh comhchreat saothair Eorpach ann, lena ndéanfaí 
comhchuibhiú ar na dálaí oibre ar fud an Aontais (mar shampla, tuarastal íosta, 
amanna oibre, etc.). Ba cheart don Aontas iarracht a dhéanamh caighdeáin 
bhunúsacha chomhchoiteanna a chruthú maidir leis an lucht saothair chun 
cosc a chur ar an imirce i measc na saoránach a fhágann a dtíortha tionscnaimh 
agus dálaí oibre níos fearr á lorg acu. Mar chuid de na caighdeáin sin, ba cheart 
don Aontas ról na gceardchumann ar an leibhéal trasnáisiúnta a threisiú. Ar an 
gcaoi sin, bheadh imirce eacnamaíoch inmheánach (imirce shaoránaigh an 
Aontais) á meas ag an Aontas mar shaincheist an-tábhachtach.  
 
Molaimid an méid sin toisc go bhfuil sé aitheanta againn go bhfuil imirce á 
déanamh ag go leor daoine laistigh den Aontas ar chúiseanna eacnamaíocha, ós 
rud é go bhfuil difríochtaí idir dálaí oibre na mBallstát. Mar thoradh, fágann 
daoine oilte na tíortha sin, rud ar cheart é a sheachaint ionas go mbeidh na 
Ballstáit in ann an tallann agus an lucht saothair a choinneáil. Cé go dtacaímid le 
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saorghluaiseacht saoránach, táimid den tuairim go bhfuil imirce shaoránaigh an 
Aontais idir Ballstáit an Aontais, nuair a tharlaíonn sé go neamhdheonach, ag 
tarlú ar chúiseanna eacnamaíocha. Sin an fáth a bhfuil sé tábhachtach 
comhchreat saothair a bhunú.  
 
 
Foshruth 4.2. Ceisteanna Daonna  
 
 

29. Molaimid go gcuirfí chun feidhme beartas comhpháirteach agus 
comhchoiteann imirce san Aontas bunaithe ar phrionsabal na 
dlúthpháirtíochta. Is mian linn díriú ar an bhfadhb maidir leis na dídeanaithe. 
Ba cheart nós imeachta comhchoiteann i ngach Ballstát den Aontas a bhunú ar 
an dea-chleachtas agus ar na gnásanna ar dealraitheach gur éirigh leo i 
dtíortha uile an Aontais. Ba cheart don nós imeachta sin a bheith 
réamhghníomhach agus á chur i bhfeidhm go gníomhach ag na húdaráis 
náisiúnta agus ag riarachán an Aontais araon.  
 
Baineann an fhadhb maidir leis na dídeanaithe le gach tír san Aontas. Faoi 
láthair, tá cleachtais na stát ró-éagsúlaithe agus bíonn iarmhairtí diúltacha ag 
baint leis sin do dhídeanaithe agus do shaoránaigh an Aontais araon. Dá bhrí sin, 
tá gá le cur chuige comhleanúnach agus comhsheasmhach. 
 
 

30. Molaimid go méadódh an tAontas a iarrachtaí chun saoránaigh na mBallstát a 
chur ar an eolas agus chun oideachas a chur orthu faoi ábhair a bhaineann leis 
an imirce. Ba cheart an aidhm sin a bhaint amach trí oideachas a chur ar leanaí, 
a luaithe is féidir, ó thús na bunscoile ar ábhair amhail imirce agus lánpháirtiú. 
Dá ndéanfaimis an luathoideachas sin a chomhcheangal le gníomhaíochtaí 
eagraíochtaí neamhrialtasacha agus eagraíochtaí óige chomh maith le 
feachtais fhorleathana sna meáin, d’fhéadfaimis ár sprioc a bhaint amach go 
hiomlán. Anuas air sin, ba cheart réimse leathan bealaí cumarsáide a úsáid, 
idir bhileoga agus teilifís agus na meáin shóisialta. 
 
Tá sé tábhachtach a thaispeáint don phobal go bhfuil go leor gnéithe dearfacha 
ag an imirce freisin, amhail lucht oibre breise. Is mian linn béim a leagan ar a 
thábhachtaí atá sé feasacht a mhúscailt ar an dá phróiseas, ionas go dtuigfidh 
daoine na cúiseanna agus na hiarmhairtí a bhaineann leis an imirce chun 
deireadh a chur leis an stiogma a thagann as an iad a aithint mar imircigh.  
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Foshruth 4.3 Imeascadh  
 

31. Molaimid go gcuirfí rialachán éigeantach AE in ionad Threoir 2013/33/AE 
maidir le caighdeáin íosta i ndáil le glacadh le hiarrthóirí tearmainn sna 
Ballstáit, rialachán a bheidh infheidhme go haonfhoirmeach i ngach Ballstát. 
Ba cheart tús áite a thabhairt do shaoráidí glactha agus do chóiríocht a 
fheabhsú. Molaimid go ndéanfaí comhlacht sonrach faireacháin de chuid AE a 
chruthú chun an rialachán a chur chun feidhme.  
 
Ós rud é nach bhfuil an treoir atá ann cheana á cur chun feidhme ar bhealach 
aonfhoirmeach sna Ballstáit go léir. Ní mór dálaí, amhail na dálaí ag campaí 
dídeanaithe Moria, a sheachaint. Dá bhrí sin, ba cheart an rialachán atá molta a 
chur chun feidhme agus smachtbhannaí éigeantacha bheith ag gabháil leis. 
Maidir leis an gcomhlacht faireacháin, ba cheart go mbeadh sé láidir agus 
iontaofa. 
 
 

32. Molaimid go n-áiritheodh an tAontas go bhfreastalóidh gach iarrthóir 
tearmainn agus gach dídeanaí, le linn phróiseas an nós imeachta cónaithe, ar 
chúrsaí teanga agus imeasctha. Ba cheart go mbeadh na cúrsaí éigeantach, 
saor in aisce agus go mbeadh cúnamh pearsanta iontu don imeascadh tosaigh. 
Ba cheart dóibh tosú laistigh de choicís tar éis an t-iarratas cónaitheachta a 
bheith curtha isteach. Ina theannta sin, ba cheart dreasachtaí agus sásraí 
smachtbhannaí a bhunú.  
 
Is céim lárnach i dtreo an imeasctha é foghlaim na teanga chomh maith le 
tuiscint a fháil ar chultúr, ar stair agus ar eitic na tíre sin. Bíonn drochthionchar 
ag an tréimhse fhada a mbíonn ar imircigh fanacht don próiseas imeasctha 
tosaigh, ar asamhlú sóisialta na n-imirceach. Is féidir le sásraí smachtbhannaí 
cabhrú a fháil amach cé chomh toilteanach is atá imirceach imeascadh sa 
phobal. 
 
 
Sruth 5: Freagracht agus Dlúthpháirtíocht ar fud AE 
 
Foshruth 5.1. Imirce a Dháileadh  
 
 

33. Molaimid conradh a bheadh ceangailteach ó thaobh an dlí de a chur in ionad 
Chóras Bhaile Átha Cliath chun dáileadh cóir, cothrom agus comhréireach 
iarrthóirí tearmainn san Aontas a áirithiú ar bhonn na dlúthpháirtíochta agus 
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an cheartais. Faoi láthair, ní mór do dhídeanaithe a n-iarrataí tearmainn a chur 
isteach sa Bhallstát ar tháinig siad isteach ann ar dtús. Ba cheart go mbeadh 
an t-aistriú sin chomh tapa agus is féidir. Tús maith is ea an togra ón gCoimisiún 
le haghaidh Comhshocrú Nua AE maidir le hImirce agus Tearmann ó 2020 ar 
aghaidh agus ba cheart é a chur i bhfoirm dhlíthiúil, ós rud é go n-áirítear ann 
cuótaí maidir le dáileadh dídeanaithe ar Bhallstáit AE. 
 
Molaimid é seo toisc nach n-urramaíonn Córas reatha Bhaile Átha Cliath 
prionsabail na dlúthpháirtíochta agus an cheartais. Cuireann sé ualach trom ar 
na tíortha ag teorainn an Aontais, áit a dtéann formhór na n-iarrthóirí tearmainn 
isteach i gcríoch AE ar dtús. Ní mór do na Ballstáit uile freagracht a ghlacadh as 
bainistiú a dhéanamh ar shreafaí dídeanaithe isteach san Aontas Eorpach. Pobal 
de comhluachanna comhroinnte is ea an tAontas Eorpach agus ba cheart dó 
gníomhú dá réir.  
 
 

34. Molaimid don Aontas tacaíocht a thabhairt do Bhallstáit an Aontais chunn 
iarrataí ar thearmann a phróiseáil níos tapúla agus de réir comhchaighdeán. 
Ina theannta sin, ba cheart cóiríocht dhaonnúil a chur ar fáil do dhídeanaithe. 
Chun an t-ualach a bhaint de na tíortha ag a dtagann na dídeanaithe isteach, 
molaimid go n-athlonnófaí dídeanaithe laistigh den Aontas go tapa agus go 
héifeachtúil tar éis dóibh teacht isteach san Aontas den chéad uair ionas go 
bhféadfar an iarraidh ar thearmann a phróiseáil in áit eile laistigh den Aontas. 
Chuige sin, tá gá le tacaíocht airgeadais ón Aontas chomh maith le tacaíocht 
eagraíochtúil trí Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann. Daoine 
ar diúltaíodh a n-iarrataí ar thearmann, ní mór iad a sheoladh ar ais chuig a 
dtíortha tionscnaimh ar bhealach éifeachtúil – fad is go meastar go bhfuil a dtír 
thionscnaimh sábháilte. 
 
Molaimid é sin toisc go dtógann na nósanna imeachta tearmainn an iomarca 
ama faoi láthair, agus d’fhéadfadh sé nach ionann iad ó Bhallstát go chéile. Trí 
phróiseas tearmainn a bhrostú, caitheann dídeanaithe níos lú ama ag fanacht ar 
a gcinneadh tearmainn deiridh in áiseanna cóiríochta sealadaí. Is féidir iarrthóirí 
tearmainn a ligtear isteach a imeascadh níos tapúla ina dtír chinn scríbe. 
 
 

35. Molaimid tacaíocht láidir airgeadais, lóistíochtúil agus oibríochtúil ón Aontas 
chun an chéad ghlacadh a bhainistiú, rud a d’fhágfadh go bhféadfaí imircigh 
neamhrialta a imeascadh nó a aisdúichiú. Is iad na stáit atá ar theorainneacha 
AE a iompraíonn ualach an insreafa imirce tairbhithe na tacaíochta sin. 
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Molaimid tacaíocht láidir mar gurb iad roinnt de na stáit ar theorainneacha AE is 
mó a ndéanann an t-insreabhadh imirceach difear dóibh mar gheall ar a suíomh 
geografach. 
 
 

36. Molaimid go neartófar sainordú Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um 
Thearmann chun comhordú agus bainistiú a dhéanamh ar dháileadh na n-
iarrthóirí tearmainn laistigh de Bhallstáit AE chun dáileadh cothrom na n-
iarrthóirí tearmainn a bhaint amach. Chun go mbeidh dáileadh cothrom ann, 
ní mór riachtanais na n-iarrthóirí tearmainn a chur san áireamh, chomh maith 
le hacmhainní lóistíochta agus eacnamaíocha Bhallstáit an Aontais agus a 
riachtanais ó thaobh an mhargaidh saothair de. 
 
Molaimid an méid sin toisc go gcoisceann comhordú agus bainistiú láraithe ar 
dháileadh na n-iarrthóirí tearmainn, a measann na Ballstáit agus a saoránaigh a 
bheith cothrom, cásanna achrannacha agus teannas sóisialta, lena 
rannchuidítear le dlúthpháirtíocht níos fearr idir Ballstáit AE. 
Foshruth 5.2, Cur Chuige Coiteann maidir le Tearmann 
 
 

37. Molaimid institiúid uileghabhálach AE a chruthú nó Gníomhaireacht an 
Aontais Eorpaigh um Thearmann a neartú chun iarrataí ar thearmann a 
phróiseáil agus cinneadh a dhéanamh ina leith, bunaithe ar chaighdeáin 
aonfhoirmeacha. Ba cheart go mbeadh an institiúid sin i gceannas ar dháileadh 
cóir dídeanaithe. Ba cheart don institiúid a shainiú cé na tíortha tionscnaimh 
atá sábháilte agus nach bhfuil, agus ba cheart go mbeadh sí freagrach as 
iarrthóirí tearmainn ar diúltaíodh dóibh a sheoladh ar ais.  
 
Molaimid é sin toisc gur saintréithe den bheartas tearmainn atá ann faoi láthair 
freagrachtaí doiléire agus caighdeáin éagsúla idir na Ballstáit. Láimhseáiltear 
nósanna imeachta tearmainn ar bhealach neamhréireach mar thoradh air sin ar 
fud AE. Ina theannta sin, níl ach cumhacht “bhog” ag Gníomhaireacht an Aontais 
Eorpaigh um Thearmann faoi láthair. Ní féidir léi ach comhairle a chur ar na 
Ballstáit maidir le cúrsaí tearmainn.  
 
 

38. Molaimid go mbunófaí, gan mhoill, ionaid thiomnaithe tearmainn do 
mhionaoisigh neamhthionlactha ar fud Bhallstáit uile an Aontais. Ba cheart é 
sin a dhéanamh chun freastal ar mhionaoisigh agus aire a thabhairt dóibh de 
réir na riachtanas ar leith atá acu, a luaithe is féidir.  
 
Molaimid é sin mar gheall ar an méid seo a leanas: 
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1) Is é is dóichí go mbeidh tráma ar go leor mionaoiseach (ag teacht ó limistéir 
choinbhleachta). 
2) Beidh riachtanais éagsúla ag leanaí éagsúla (ag brath ar aois, sláinte, etc.). 
3) Dá mba rud é go gcuirfí an moladh seo chun feidhme, d’áiritheodh sé go 
bhfaigheadh mionaoisigh leochaileacha agus trámaithe gach cúram ba ghá a 
luaithe is féidir. 
4) Ós rud é go mbeidh mionaoisigh ina saoránaigh Eorpacha amach anseo, má 
chaitear go cuí leo, ba cheart dóibh rannchuidiú go dearfach le todhchaí na 
hEorpa. 
 
 

39. Molaimid go mbunófaí comhchóras trédhearcach chun déileáil le próiseáil 
ghasta iarrthóirí tearmainn. Ba cheart foráil a dhéanamh leis an bpróiseas sin 
maidir le caighdeán íosta agus ba cheart é a chur i bhfeidhm ar fud na mBallstát 
ar fad ar an mbealach céanna. 
 
Molaimid é sin mar gheall ar an méid seo a leanas: 
1) Dá mba rud é go gcuirfí an moladh seo chun feidhme, bheadh bealach níos 
gasta agus níos trédhearcaí ann chun déileáil le hiarrataí ar thearmann. 
2) Mura ndéantar an próiseas tearmainn a bhrostú bíonn neamhdhleathacht 
agus coiriúlacht ann. 
3) Ba cheart go gcuimseodh na híoschaighdeáin dá dtagraítear inár moladh meas 
ar chearta an duine, ar shláinte agus ar riachtanais oideachais iarrthóirí 
tearmainn. 
4) Bheadh rochtain ar fhostaíocht agus ar neamhthuilleamaíocht mar thoradh ar 
an moladh seo a chur chun feidhme, rud a d’fhágfadh go rannchuideoaí go 
dearfach le sochaí AE. Trí stádas fostaíochta a thabhairt chun rialtachta, cuirtear 
cosc ar mhí-úsáid iarrthóirí tearmainn sa timpeallacht oibre. D’fhéadfadh sé sin 
dul chun tairbhe d’imeascadh níos rathúla gach duine a ndearnadh difear dóibh. 
5) Bíonn iarmhairtí diúltacha ag tréimhsí fanachta fada in ionaid tearmainn ó 
thaobh mheabhairshláinte agus fholláine na n-áitritheoirí. 
 
 

40. Molaimid go láidir go ndéanfaí athchóiriú iomlán ar na comhaontuithe agus ar 
an reachtaíocht uile lena rialaítear tearmann agus imirce san Eoraip. Molaimid 
freisin go nglacfaí cur chuige ‘uile-Eorpach’. 
 
Molaimid é sin mar gheall ar an méid seo a leanas: 
1) Gach comhaontú atá ann faoi láthair ní féidir iad a chur i bhfeidhm, tá siad 
neamhphraiticiúil, agus níl siad sainoiriúnach ó 2015 i leith. 
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2) Ba cheart go mbeadh an tAontas ar an gcéad “ghníomhaireacht” a 
bhainistíonn gach gníomhaireacht eile agus gach eagraíocht neamhrialtasach a 
dhéileálann go díreach le saincheisteanna tearmainn.  
3) Is iad na Ballstáit a ndéantar difear dóibh na Ballstáit atá fágtha ina n-aonar 
den chuid is mó chun dul i ngleic leis an tsaincheist sin. Tarraingíonn dearcadh 
‘à la carte’ roinnt Ballstát míchlú ar aontacht AE. 
4) Leis an reachtaíocht nua spriocdhírithe, d’fhéadfaí todhchaí níos fearr a bhaint 
amach do na hiarrthóirí tearmainn go léir agus bheadh an Eoraip níos aontaithe 
mar thoradh uirthi. 
5) Mar thoradh ar an reachtaíocht atá ann faoi láthair, tá coinbhleachtaí agus 
easaontas ag teacht chun cinn ar fud na hEorpa agus ag tarlaíonn éadulaingt 
mhéadaithe mar thoradh air sin i measc shaoránaigh na hEorpa i leith imirceach. 
6) Bheadh laghdú ar choireacht agus ar mhí-úsáid an chórais tearmainn atá ann 
faoi láthair mar thoradh ar reachtaíocht ábhartha níos láidre. 
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Iarscríbhinn: MOLTAÍ EILE A nDEARNA AN PAINÉAL BREITHNIÚ INA LEITH AGUS 
NÁR GLACADH LEO 
 
 
Sruth 1 Féintuilleamaí agus Cobhsaíocht  
 
Foshruth 1.1 Uathriail AE 
 
 
Molaimid, nuair a iarrann na tíortha atá i mbéal forbartha é, cláir idirghabhála 
d’fhorbairt eacnamaíoch atá bunaithe ar chomhpháirtíochtaí atá curtha in 
oiriúint do riachtanais agus/nó comhaontuithe tráchtála gach stáit, tar éis 
staidéar tosaigh ar a n-acmhainneacht eacnamaíoch agus tacaíocht 
eacnamaíoch a dheonú ina dhiaidh sin agus oiliúint ghairmiúil a áirithiú. 

Molaimid an méid sin toisc go bhfuil forbairt neamhspleáchais thionsclaíoch mar 
thoradh air sin, rud a chruthódh áiteanna oibre a chuirfidh feabhas ar staid 
fhoriomlán na himirce/ar stádas foriomlán na himirce; D’fhéadfadh sé sin 
cabhrú freisin le comhaontuithe tráchtála níos fearr i dtíortha i mbéal forbartha. 
 
 

Sruth 2: AE mar Chomhpháirtí Idirnáisiúnta  
 
Foshruth 2.1 Trádáil agus Caidreamh ón Dearcadh Eiticiúil 
 
 
Molaimid don Aontas Eorpach rialacháin a chur san áireamh lena gcuirtear 
oibleagáid ar chuideachtaí a slabhra soláthair a rialú trí thuairisc iomlán 
(iniúchóireachta) a sholáthar go tréimhsiúil, agus coinníollacha a shocrú a 
thabharfaidh luach saothair agus srian ar allmhairiú i gcomhréir le critéir 
eiticiúla. Ag brath ar a méid, ba cheart don chuideachta tuarascáil 
iniúchóireachta inmheánaí agus/nó seachtraí a chur ar fáil.  
 
Molaimid an méid sin chun an dearcadh eiticiúil a leathnú agus iad i mbun 
trádála leis an Aontas trí fhaireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí 
cuideachtaí sa slabhra soláthair i dtíortha éagsúla, ag spreagadh cuideachtaí 
chun iad féin a iompar i gcomhréir le critéir eiticiúla amhail úsáid táirgí 
contúirteacha, cearta agus dálaí saothair, úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as fostú 
leanaí agus cosaint an chomhshaoil. Ní bheadh feidhm ag an moladh seo maidir 
le táirgí ar líne arna gceannach go díreach ag an tomhaltóir. 
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Sruth 3: AE Láidir i nDomhan Síochánta 
 
Foshruth 3.1. Slándáil agus Cosaint 
 
 
Molaimid go nglacfaí arís leis an struchtúr slándála Eorpach atá ann faoi láthair 
mar struchtúr fornáisiúnta atá níos éifeachtúla, níos éifeachtaí agus níos 
cumasaí. Is é an toradh a bheidh air sin ar deireadh go gcruthófar ‘Comhfhórsaí 
Armtha an Aontais Eorpaigh’. Is éard a bheidh i gceist leis an bhforbairt sin 
fórsaí armtha náisiúnta a lánpháirtiú de réir a chéile agus a thiontú ina dhiaidh 
sin. Tá aontú sin na n-acmhainní agus na gcumas míleata ar fud an Aontais 
Eorpaigh ceaptha lánpháirtiú buan Eorpach a chothú freisin. Chun 
Comhfhórsaí Armtha an Aontais Eorpaigh a chruthú, bheadh gá freisin le 
comhaontú nua comhair le ECAT agus le Ballstáit ECAT nach bhfuil san Eoraip. 
 
Mar thoradh ar an moladh sin, táimid ag súil go mbeidh struchtúir mhíleata 
laistigh den Aontas Eorpach níos costéifeachtúla agus go mbeidh siad in ann 
freagairt agus gníomhú nuair is gá. Mar thoradh ar an gcur chuige comhtháite 
sin, ba cheart go mbeadh an tAontas Eorpach in ann gníomhú go cinntitheach ar 
bhealach comhordaithe i gcásanna criticiúla. 
 
 
Sruth 4: Imirce ón Dearcadh Daonna  
 
4.1 Cúiseanna le hImirce a Leigheas 
 
 
Molaimid go gcruthódh an tAontas Eorpach prótacal gníomhaíochta maidir le 
géarchéim na ndídeanaithe atá ag teacht chun cinn mar thoradh ar an 
ngéarchéim aeráide. Mar chuid den phrótacal sin, ní mór don Aontas leathnú 
a dhéanamh ar an sainmhíniú ar dhídeanaithe agus ar iarrthóirí tearmainn 
ionas go mbeidh siad cuimsitheach agus go mbeidh na daoine a ndéanann an 
t-athrú aeráide difear dóibh san áireamh. Ós rud é nach mbeidh an deis ag go 
leor imirceach dul ar ais go dtí a dtíortha tionscnaimh toisc go mbeidh na 
tíortha sin do-áitrithe, ba cheart go n-áiritheodh cuid eile den phrótacal go n-
aimseoidh na hinstitiúidí úsáidí nua do limistéir a ndéanfaidh an t-athrú 
aeráide difear dóibh chun tacú leis na himircigh a d’fhág na críocha sin. Mar 
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shampla, d’fhéadfaí limistéir faoi thuilte a úsáid chun feirmeacha fuinnimh 
gaoithe a chruthú. 
 
 
 
Molaimid an méid sin toisc go bhfuilimid uile freagrach as an ngéarchéim 
aeráide. Dá bhrí sin, tá freagracht orainn i leith na ndaoine a ndéanfaidh sé an 
difear is mó dóibh. Cé nach bhfuil tuar ná sonraí nithiúla againn faoi 
dhídeanaithe aeráide amach anseo, is rud é an t-athrú aeráide a mbeidh 
tionchar aige ar shaol na milliún duine. 

 
 

4.2. Breithnithe Daonna 
 
 
Molaimid go bhfeabhsófaí agus go maoineofaí ar bhealach eagraithe bealaí 
dlíthiúla, daonnúla agus modhanna iompair do dhídeanaithe ó limistéir ina 
bhfuil géarchéim. Ba cheart don chomhlacht speisialta a cruthaíodh go sonrach 
chun na críche sin an córas speisialta um Shábháilteacht Bóithre Eorpacha 
(SER) a bhunú agus a rialáil. Chumhachtófaí an ghníomhaireacht sin, arna bunú 
tríd an nós imeachta reachtach, agus bheadh a hinniúlachtaí speisialta féin aici 
arna gcumhdach ina riail nós imeachta.  
 
Is saincheisteanna tromchúiseacha iad gáinneáil ar dhaoine agus smuigleáil 
daoine nach mór déileáil leo. Is cinnte go dtiocfadh laghdú ar na hábhair imní sin 
mar thoradh ar an moladh uainn.  
 
 
Foshruth 4.3 Imeascadh 
 
 
Molaimid treoir Eorpach a thabhairt isteach lena n-áiritheofaí nach mbeidh 
níos mó ná 30 % d’áitritheoirí ó thríú tíortha ag gach limistéar cónaithe i ngach 
Ballstát. Ba cheart an sprioc sin a bhaint amach faoi 2030 agus ní mór do na 
Ballstáit tacaíocht a fháil chun é sin a chur chun feidhme. 
 
Molaimid an méid sin toisc go mbeidh glacadh níos fearr le himircigh ón bpobal 
áitiúil mar thoradh ar dháileadh geografach níos cothroime lena gcuirfí feabhas 
ar imeascadh na n-imirceach. Ba le comhaontú polaitiúil nua sa Danmhairg a 
spreag an céatadán sin.  
 
 


