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Réamhrá 

Is cleachtadh sibhialta gan fasach í an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa darb aidhm dul i gcomhairle 

le saoránaigh 27 mBallstát an Aontais Eorpaigh chun iad a chur i gcroílár na gcinntí a dhéanfar sna blianta 

amach romhainn. Ar an gcaoi sin, iarrtar ar shaoránaigh an Aontais a dtuairimí a chur in iúl, athruithe agus 

bealaí nithiúla gníomhaíochta a mholadh ionas go mbeidh an Eoraip in ann uaillmhian nua a shainiú agus 

aghaidh a thabhairt ar na dúshláin dhomhanda atá os a comhair inniu. 

Tacaíonn Rialtas na Fraince le tionscnaimh na dTrí Uachtaránacht maidir leis an gComhdháil ar Thodhchaí 

na hEorpa, go háirithe trí na saoránaigh a spreagadh chun cur go suntasach leis an ardán ar líne agus chun 

imeachtaí a eagrú ar fud na tíre. 

Go comhthreomhar leis na tionscnaimh Eorpacha sin, ba mhian leis an Rialtas éascú a dhéanamh ar 

chleachtadh rannpháirteach ar an leibhéal náisiúnta. 

Le tacaíocht ón Aireacht atá freagrach as caidreamh leis an bParlaimint agus rannpháirtíocht na saoránach 

(MRPCC), agus le saineolas an Lárionaid Idir-aireachta um Rannpháirtíocht na Saoránach (CIPC), 

d’eagraigh Aireacht na hEorpa agus Gnóthaí Eachtracha (MEAE) cleachtadh saoránach bunaithe ar chuir 

chuige láidre modheolaíochta (féach thíos “Gealltanais agus cuir chuige modheolaíochta”). Bhí MEAE ag 

brath ar chuibhreannas ina raibh Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques agus Harris Interactive 

chun an scéim a chur i bhfeidhm. Bhí ról lárnach ag na préfectures réigiúnacha in eagrú na 18 chomhdháil 

ar fud na tíre. 

Mar chuid den chomhairliúchán sin, cuireadh ceist amháin ar na rannpháirtithe: ‘Mar shaoránaigh de 

chuid na Fraince, cad iad na hathruithe ba mhaith leat a fheiceáil san Eoraip?’ (féach Iarscríbhinn IV 

‘Sainordú na rannpháirtíochta’). 
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Is éard a bhí sa chleachtadh náisiúnta sin: 18 chomhdháil réigiúnacha sna 13 réigiún cathrach agus sna 5 

réigiún Francacha thar lear, a cuireadh ar siúl i gcaitheamh trí dheireadh seachtaine i mí Mheán Fómhair 

agus Dheireadh Fómhair 2021, ina raibh idir 30 agus 50 saoránach páirteach (746 ar an iomlán). Cuireadh 

leagan achomair de na 18 bpainéal réigiúnacha sin le chéile ansin ag comhdháil náisiúnta a tionóladh an 

15-17 Deireadh Fómhair 2021 ag an gComhairle Eacnamaíoch, Shóisialta agus Comhshaoil (CESE i 

bPáras), áit ar tugadh 98 saoránach deonach le chéile i measc rannpháirtithe na gcomhdhálacha 

réigiúnacha. 

Ina theannta sin, agus chun aird a tharraingt ar a raibh le rá ag daoine óga na Fraince roimh Bhliain Eorpach 

na hÓige in 2022, d’eagraigh Aireacht na hEorpa agus Gnóthaí Eachtracha comhairliúchán ar líne dar 

teideal ‘Parole aux Jeunes’ (Cead Cainte don Óige) i gcomhpháirtíocht le Make.org. Léirigh breis agus 50 

000 duine óg idir 15-35 bliain d’aois a gcuid smaointe agus tosaíochtaí don Eoraip in 2035. 

Cuirtear i láthair sa tuarascáil seo príomhthorthaí an dá chomhairliúchán a rinne an Rialtas. 

Modheolaíocht an Chomhairliúcháin 

Is éard a bhí sa roghnú a rinneadh ar na saoránaigh a d’fhreastail ar na comhdhálacha réigiúnacha cumasc 

de rogha randamach de réir uimhreacha teileafóin na rannpháirtithe a tharraingt agus de rogha 

spriocdhírithe próifílí, chun painéal a bheith ann atá chomh hionadaíoch agus is féidir d’éagsúlacht gach 

críche. 

Le linn na bpainéal réigiúnach, labhair na rannpháirtithe i ngrúpaí oibre – idir 6 go 8 saoránach ag gach 

bord agus éascaitheoir ina dteannta – trí amanna oibre na ngrúpaí a bhabhtáil. Labhair siad freisin mar 

chuid de chur i láthair i suí iomlánach. Bhí saineolaithe i láthair le linn an phlé chun ceisteanna na saoránach 

a fhreagairt agus chun soiléiriú a thabhairt, agus iad neodrach i gcaitheamh an ama. 
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I dtosach báire, tugadh cuireadh do shaoránaigh a ndearcadh reatha i leith na hEorpa a phlé. Chuir siad a 

mianta don Eoraip in 2035 in iúl ansin, mar ghrúpa agus ina dhiaidh sin, sa suí iomlánach. A bhuí leis an 

bplé sin, bhíothas in ann idir 3 agus 8 mian a shainaithint de réir réigiúin. I gcás gach ceann de na mianta 

sin, chuir na saoránaigh in iúl na hathruithe a mheas siad a bheith riachtanach chun an Eoraip inmhianaithe 

sin a bhaint amach. Ansin, léirigh siad iad le moltaí nithiúla a bheadh le cur chun feidhme. Mar thoradh ar 

an bpróiseas sin, rinneadh 515 athrú agus 1,301 togra nithiúla ar an leibhéal náisiúnta. 

Mar thoradh ar gach comhdháil réigiúnach, ullmhaíodh tuarascáil achomair réigiúnach a seoladh chuig na 

rannpháirtithe go léir roimh an gcomhdháil náisiúnta. 

Thug an Chomhdháil Náisiúnta Achomair 98 saoránach le chéile as measc na rannpháirtithe sna 18 

chomhdháil réigiúnacha. Chun éagsúlacht an phainéil náisiúnta a áirithiú, rinneadh 6 saoránach a tharraingt 

trí chrannchur as measc na saorálaithe ag comhdhálacha réigiúnacha sna cathracha agus i La Réunion agus 

4 saoránach as na comhdhálacha thar lear, agus urraim á tabhairt don chothromaíocht inscne agus don 

éagsúlacht aoise i ngach tarraingt réigiúnach (féach Iarscríbhinn II). 

Mar ullmhúchán don chomhdháil náisiúnta, rinneadh anailís ar na 515 athrú a sainaithníodh ag na 

comhdhálacha réigiúnacha agus rinneadh iad a thabhairt le chéile nuair a bhí an rún bunúsach cosúil lena 

chéile nó gar dóibh, chun 14 ghrúpa athruithe a chruthú a léiríonn mian choiteann don Eoraip (féach Cuid 

6). Bhí na 14 mhian seo don Eoraip ina mbonn d’obair na 98 rannpháirtí sa chomhdháil náisiúnta, a raibh 

mar mhisean acu an obair a rinneadh sna réigiúin a shaibhriú agus na mianta don Eoraip, na hathruithe 

agus na moltaí, a chur i gcomparáid le chéile, le cabhair ó scór saineolaí chun teacht ar liosta d’athruithe 

tosaíochta. Ar deireadh, roghnaigh gach grúpa 3 eochair-athrú, ar chaith gach duine de na 98 saoránach 

vóta i leith an chead cheann, ionas gur bunaíodh rangú críochnaitheach de na 14 athrú tosaíochta. 

Comhdhlúthaítear i dtuarascáil achomair obair uile na comhdhála seo. 
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Bhí an comhairliúchán ar líne ‘Parole aux Jeunes’, i gcomhpháirtíocht le Make.org, ar siúl ó Bhealtaine go 

Iúil 2021. Ghlac breis agus 50,000 rannpháirtí páirt ann agus chuir isteach beagnach 3,000 togra le 

haghaidh na hEorpa. Bunaithe ar fhreagairtí uile na saoránach óg, aithníodh 35 mhórsmaoineamh - den 

chuid is mó, bhíothas i bhfabhar 22 mhórsmaoineamh agus bhí 13 mhórsmaoineamh conspóideach i measc 

na rannpháirtithe (féach Cuid 11). 

Pointe tosaigh agus dualgas i dtaobh obair leantach 

Cuirfidh na saoránaigh an tuarascáil sin faoi bhráid an Rialtais an 29 Samhain 2021, i láthair chomhaltaí 

tofa na Fraince den Tionól Iomlánach den Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa. Cuirfear faoi bhráid na 

dtrí Uachtaránacht de chuid na Comhdhála í le linn Uachtaránacht na Fraince ar Chomhairle an Aontais 

Eorpaigh (EUPF). 

Ag deireadh na comhdhála náisiúnta achomair ag CESE, agus chun ionchais mhóra na saoránach a 

roghnaíodh go randamach a shásamh, cuireadh coiste leantach ar bun do na saoránaigh chun ionadaíocht 

a dhéanamh ar chearta leantacha na rannpháirtithe. Beidh an coiste seo, ar a mbeidh 15 comhalta – 14 

ionadaí ó na comhdhálacha réigiúnacha agus ionadaí ón gComhairliúchán dar teideal 'Parole aux Jeunes’ 

– freagrach as saoránaigh a chur ar an eolas faoina bhfuil i ndán dá dtograí. Ag gach cruinniú den 

Chomhdháil Iomlánach, beidh comhalta amháin nó níos mó de chomhaltaí an Choiste Leantach 

rannpháirteach mar ionadaí ar chleachtadh na Fraince chun aird a tharraingt ar na tograí atá leagtha amach 

sa tuarascáil seo, agus ag an am céanna, comhsheasamh a chruthú le saoránaigh uile na hEorpa a bhfuil 

ionadaíocht acu. 

Beidh na doiciméid uile a ghabhann le comhairliúchán na Fraince poiblí agus inrochtana ag cách ar ardán 

an Stáit Fhrancaigh chun go mbeidh siad rannpháirteach: sainordú rannpháirtíochta, achoimrí réigiúnacha, 

achoimre náisiúnta, tuarascáil ar ráthóirí agus tuarascáil deiridh. 

 

  



 

 

  

Ionchur ó na Saoránaigh don Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa 

7 

Cur i láthair na bpríomhthorthaí 
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Cur i láthair na bpainéal réigiúnach comhdhála 
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Gealltanais agus cuir chuige modheolaíochta 
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a. Gealltanais stáit maidir leis an daonlathas rannpháirteach 

Tá an chuid Fhrancach den Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa ina cuid de ghealltanais an Stáit maidir 

leis an daonlathas rannpháirteach, agus é bunaithe ar thrí phrionsabal: trédhearcacht, neodracht agus an 

dualgas gníomhaíochta. 

Cuireann cur chuige rannpháirteach ceangal ar an eagraí cloí le modheolaíocht dhian. Ba chóir go 

gcuirfeadh an modh ina a mbíonn na saoránaigh rannpháirteach ar a gcumas a bheith rannpháirteach faoi 

na coinníollacha is fearr is féidir agus a gcuid tuairimí a chur in iúl go saor réasúnaithe. 

Trédhearcacht 

Gheall foireann eagrúcháin na comhdhála an t-eolas ar fad faoi chomhairliúchán a chur ar fáil do 

shaoránaigh: 

• Téarmaí tagartha an chomhairliúcháin; 

• Na gealltanais a tugadh i leith na saoránach; 

• Spriocanna na gcomhairliúchán; 

• Torthaí na gcomhairliúchán. 

Dá bhrí sin, rinneadh modheolaíocht na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa a bhunú agus é mar chuspóir 

leanúnach aige trédhearcacht a áirithiú do na saoránaigh. Leagadh amach go soiléir an mhodheolaíocht 

lenar earcaíodh na saoránaigh a roghnaíodh, an cur chuige modheolaíochta agus an chaoi a gcaitear le 

haitheasc na saoránach. Seoladh le ríomhphost chuig na rannpháirtithe ar fad achoimre dá gcomhdháil 

réigiúnach féin ag deireadh na comhdhála. Ina theannta sin, cuirfear gach doiciméad oibre agus nós 

imeachta ar fáil don phobal ar Ardán Rannpháirtíochta na Saoránach Stáit1 nuair a bheidh an fóram thart. 

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

http://www.participation-citoyenne.gouv.fr/
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Neodracht 

Le linn comhairliúcháin, ní mór don fhoireann eagrúcháin a áirithiú go mbeidh sí neodrach i gcónaí agus í 

i mbun na malartuithe a eagrú mar aon le hachoimrí ar na torthaí a dhréachtú. Níor cheart do na 

geallsealbhóirí – áisitheoirí, éascaitheoirí, saineolaithe – a dtuairimí féin a chur in iúl ná iarracht a 

dhéanamh an díospóireacht a stiúradh ar bhealach suibiachtúil. 

Saothraíodh cuspóir na neodrachta ag gach céim agus an comhairliúchán seo á ullmhú, go háirithe trí 

roghnú neamhchlaonta rannpháirtithe agus saoirse iomlán chun tuairimí a nochtadh a ráthú le linn na bpléití 

agus trína áirithiú nach mbeadh tionchar ag an urraitheoir ná ag na geallsealbhóirí ar ionchur na saoránach. 

Léiríodh riachtanas seo na neodrachta trí phróiseas oibiachtúil trédhearcach chun na rannpháirtithe a earcú, 

cur chuige modheolaíochta comhsheasmhach (saineolas inbhéartaithe, easpa creata théamaigh le haghaidh 

díospóireachtaí) agus aird ar leith a thabhairt ar dhearcadh na ngeallsealbhóirí éagsúla (áisitheoirí, 

éascaitheoirí, saineolaithe). Ar deireadh, chinntigh an fhoireann eagrúcháin gur tugadh aird ar an ionchur 

go léir agus nach ndearnadh aon scagadh ar mholtaí na saoránach. 

Ina theannta sin, chinntigh painéal de thriúr ráthóirí, arna cheapadh ag Uachtarán an Tionóil Náisiúnta, 

Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus ag an rialtas, go ndearnadh na tuairimí uile a cuireadh in iúl a urramú 

agus a chur san áireamh. 

Dualgas i dtaobh obair leantach 

Tá sé de cheart ag na saoránaigh, cibé acu ar ghlac siad páirt sa chomhairliúchán nó nár ghlac, eolas a fháil 

faoin méid a glacadh óna gcuid moltaí agus tuairimí, agus faoi na cúiseanna leis sin. Is é an dualgas i 

dtaobh obair leantach a thugtar air sin. 
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Sainíonn an Lárionad Idir-aireachta um Rannpháirtíocht na Saoránach agus an Stiúrthóireacht Idir-

aireachta um Chlaochlú Poiblí é mar ghealltanas an chinnteora phoiblí freagairt shoiléir shothuigthe a 

thabhairt do shaoránaigh faoin obair leantach atá beartaithe i ndiaidh an chomhairliúcháin. Go praiticiúil, 

is é atá i gceist leis an dualgas i dtaobh obair leantach aiseolas a thabhairt do na saoránaigh chun a mhíniú 

dóibh an chaoi a gcuirtear an t-ionchur uathu san áireamh agus an tionchar atá acu ar chinnteoireacht agus 

ar chleachtais riaracháin. 

Ghlac an rialtas an dualgas sin i dtaobh obair leantach chuige féin ag an gComhdháil ar Thodhchaí na 

hEorpa agus d’fhógair sé córas leantach uaillmhianach ag deireadh na comhdhála náisiúnta a bhfuil cur 

síos air sa chuid a leanas den tuarascáil seo (féach ‘Cuir chuige modheolaíochta’). 
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b. Cuir chuige modheolaíocha 

Léiríodh na trí ghealltanas Stáit sin sa mhodheolaíocht chomhairliúcháin i bhfoirm seacht gcur chuige 

láidre modheolaíochta. 

1. Críochú agus gaireacht do na saoránaigh 

Is é a bhí sa ghné náisiúnta den Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa 18 gcomhdháil réigiúnacha, a 

tionóladh sna 13 réigiún cathrach agus sna 5 réigiún thar lear de chuid na Fraince, agus reáchtáladh 

comhdháil náisiúnta i bPáras ina dhiaidh sin. Rinneadh an rogha sin painéil a eagrú ar an leibhéal áitiúil 

mar iarracht a bheith chomh gar do na saoránaigh agus ab fhéidir chun a gcuid tuairimí á bhfáil 

uathu. Comhairliúchán níos fiúntaí a tháinig as an gcur chuige sin freisin agus léiríodh na pointí difriúla a 

raibh na réigiúin ar aon fhocal fúthu agus na cinn nár aontaigh siad fúthu araon.  

2. Éagsúlacht phróifílí na saoránach agus dul i muinín roghnú randamach 

Socraíodh 50 saoránach in aghaidh gach comhdhála réigiúnaí mar sprioc earcaíochta in oirchill an chur 

chuige, cé is moite de na comhdhálacha thar lear in Martinique, Mayotte, Guadalúip agus Guáin, ar 

socraíodh 30 go 40 saoránach an ceann mar sprioc dóibh, agus den chomhdháil i Réigiún Grand Est ag a 

raibh cúigear saoránach Gearmánach ó na trí réigiún atá ar theorainn Länder i láthair chomh maith. 

Roghnaíodh na saoránaigh ar tugadh cuireadh dóibh páirt a ghlacadh sna comhdhálacha réigiúnacha go 

randamach trína n-uimhreacha gutháin a tharraingt.. 

Chun a bheith incháilithe, bhí ar na saoránaigh a roghnaíodh go randamach a bheith os cionn 18 mbliana 

d’aois agus a bheith ina mbuanchónaitheoirí dlítheanacha sa bhFrainc. B’éigean do gach painéal réigiúnach 

de shaoránaigh éagsúlacht an daonra réigiúnaigh a léiriú, agus na dearcthaí éagsúla i dtaobh 

na hEorpa chur i dtoll a chéile. Leagtar amach mionsonraí na modheolaíochta le haghaidh earcaíocht trí 

roghnú randamach in Iarscríbhinn II. 

3. Trédhearcacht an chur chuige 

Choimeád painéal de thriúr ráthóirí, arna cheapadh ag an Státrúnaí atá freagrach as Gnóthaí Eorpacha, 

Uachtarán an Tionóil Náisiúnta agus Uachtarán Pharlaimint na hEorpa súil ar an bpróiseas ina iomláine 

chun neodracht agus sláine a áirithiú. Rinne na ráthóirí an méid seo a leanas, go háirithe: fíorú ar 

chothroime earcaíocht saoránach trí roghnú randamach, thug siad moltaí maidir le roghnú na saineolaithe 

agus chinntigh siad, trí chuairteanna ar an láthair, gur cuireadh na pléití i gcrích mar is ceart. Ag deireadh 

an phróisis, foilseoidh na ráthóirí a dtuairimí faoin gcomhairliúchán. Cuirfear an doiciméad seo ar fáil ar 

líne ar ardán an stáit um rannpháirtíocht na saoránach. 

Foilseofar an méid seo a leanas ar ardán an stáit um rannpháirtíocht na saoránach freisin: achoimrí ar na 

18 gcomhdháil réigiúnacha, an doiciméad ina bhfuil achoimre ar na hathruithe go léir a leagadh síos le linn 

na gcomhdhálacha réigiúnacha, achoimre ar an gcomhdháil náisiúnta agus, ar deireadh, an tuarascáil 

chríochnaitheach arna cur faoi bhráid an rialtais. 
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4. Díospóireacht oscailte gan cosc ar aon ábhar 

Aon cheist amháin a cuireadh faoi bhráid na saoránach a bhí rannpháirteach sa chomhdháil náisiúnta seo: 

‘Mar shaoránaigh de chuid na Fraince, cad iad na hathruithe ba mhaith libh a fheiceáil san Eoraip? ’. 

A bhuí leis an gcur chuige agus an modheolaíocht a cuireadh i bhfeidhm, bhí na saoránaigh in ann a 

gcinneadh féin a dhéanamh faoin dóigh a gcuirfí na hathruithe inmhianaithe ar an gclár oibre, gan a bheith 

srianta le hábhar ar leith ná le creat normatach a leagadh síos roimh ré. 

Mar sin, ba é an cuspóir a bhí i gceist lánsaoirse a cheadú do na saoránaigh ag na comhdhálacha réigiúnacha 

i ndáil leis na hábhair ar theastaigh uathu a phlé. Dá bhrí sin, don ghné náisiúnta den Chomhdháil ar 

Thodhchaí na hEorpa, rinne Aireacht na hEorpa agus Gnóthaí Eachtracha an cinneadh cur chuige a 

fhorbairt a bheadh mar chomhlánú ar an gcleachtadh Eorpach, ar cleachtadh é atá bunaithe ar na naoi 

dtéama a leanas: an t-athrú aeráide agus an comhshaol; an tsláinte; geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta 

agus poist; an tAontas sa domhan; luachanna agus cearta, an smacht reachta, an tslándáil; an claochlú 

digiteach; an daonlathas Eorpach; an imirce; oideachas, cultúr, an óige agus spórt; smaointe eile2. 

Ar an dóigh sin, ba iad na saoránaigh féin seachas urraitheoir an chleachtaidh a shainigh ábhair phlé na 

gcomhdhálacha réigiúnacha. 

5. Saineolas inbhéartaithe 

Chun an tionchar is lú is féidir a imirt ar na rannpháirtithe sa phróiseas maidir lena mianta don Eoraip a 

shainaithint, rinneadh an cinneadh gan faisnéis ná saineolas a chur ar fáil roimh ré (e.g. faoi thionscadal 

reatha an Aontais Eorpaigh, faoina inniúlachtaí nó faoi fheidhmiú na n-institiúidí) ach chun aghaidh a 

thabhairt ar na ceisteanna ó na saoránaigh féin i dtosach báire. Tá an cur chuige modheolaíochta seo 

bunaithe ar phrionsabal an ‘saineolas inbhéartaithe’ ar dá réir a fhorbraítear an machnamh 

comhchoiteann bunaithe ar thaithí agus ar thuairimí na saoránach, a cheistíonn saineolaithe ina dhiaidh 

sin chun an plé a threisiú agus a gcuid hipitéisí oibre a dhaingniú. 

Chun an cuspóir sin a bhaint amach, cuireadh saineolaithe chuig na réigiúin éagsúla (triúr ar an meán), 

go háirithe ón saol acadúil agus ó Ionaid Faisnéise Europe Direct na gcríoch lena mbaineann. Bhí siad i 

láthair ar an Satharn agus ar an Domhnach chun ceisteanna na saoránach a fhreagairt, agus níor labhair 

siad murar iarr na saoránaigh orthu. Bhí seiceálaithe fíricí ar fáil freisin chun ceisteanna ó na saoránaigh 

i dtaobh na bhfíricí a sheiceáil go tapa. 

Le linn na comhdhála náisiúnta achomair ag CESE, bhí 19 saineolaithe ardleibhéil i láthair ón saol acadúil, 

ó mheithleacha machnaimh agus ón gcór taidhleoireachta sna meithleacha. Bhí na saineolaithe sin in 

éineacht le gach grúpa i rith an deireadh seachtaine ar fad, rud a chuir ar a gcumas grinnscrúdú a dhéanamh 

ar na hathruithe a beartaíodh do na réigiúin. 

  

                                                

2 https://futureu.europa.eu/processes?locale=fr 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=fr
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6. Coláisteacht agus rialachas freagrúil 

Is í Aireacht na hEorpa agus Gnóthaí Eachtracha a rinne an próiseas ar fad a chomhfhorbairt, bunaithe ar 

straitéis rannpháirteach an Lárionaid Idir-aireachta um Rannpháirtíocht na Saoránach den Stiúrthóireacht 

Idir-aireachta um Chlaochlú Poiblí agus na hAireachta atá freagrach as an gcaidreamh leis an bParlaimint 

agus Rannpháirtíocht na Saoránach. Cuibhreannas ina raibh Roland Berger, Wavestone, Missions 

Publiques agus Harris Interactive a chuir an córas chun feidhme chun an cur chuige a stiúradh, na 

comhdhálacha a eagrú, roghnú randamach na saoránach a shocrú agus na tuarascálacha agus na hachoimrí 

a dhréachtú, ag obair i gcomhar leis na maorachtaí réigiúnacha ar na socruithe áitiúla do na comhdhálacha 

réigiúnacha. 

Cuireadh rialachas sonrach i bhfeidhm i bhfoirm foireann tionscadail faoi cheannas Aireacht na hEorpa 

agus Gnóthaí Eachtracha, ar a raibh an Lárionad Idir-aireachta um Rannpháirtíocht na Saoránach, an 

Aireacht atá freagrach as an gcaidreamh leis an bParlaimint agus Rannpháirtíocht na Saoránach agus an 

cuibhreannas. 

7. Dualgas i dtaobh obair leantach agus nasc leis an gcleachtadh Eorpach 

Ag an gcomhdháil náisiúnta, fógraíodh roinnt eilimintí mar chuid den dualgas i dtaobh obair leantach 

atá ar institiúidí na Fraince a luaithe a bheadh an cleachtadh don Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa 

déanta: 

- An fhaisnéis go léir faoin gcur chuige, an doiciméad seo chomh maith leis na tuarascálacha 

achomair ó na comhdhálacha réigiúnacha agus náisiúnta a chur ar fáil ar bhealach trédhearcach 

agus inrochtana do chách ar an ardán nua um rannpháirtíocht na saoránach, arna sheoladh agus an 

tuarascáil chríochnaitheach á cur faoi bhráid an rialtais; 

- Imeacht a eagrú chun an tuarascáil chríochnaitheach ar ghné náisiúnta na Comhdhála ar 

Thodhchaí na hEorpa a chur faoi bhráid an rialtais i mí na Samhna 2021; 

- Coiste leantach na saoránach a chur ar bun chun a áirithiú go ndéanfar obair leantach de réir na 

moltaí arna dtabhairt le linn an chur chuige. Beidh 15 saoránach ar an gcoiste sin, lena n-áirítear 

14 rannpháirtí ó na comhdhálacha réigiúnacha agus rannpháirtí amháin ón gcomhairliúchán dar 

teideal ‘Parole aux Jeunes’; 

- Rannchuidiú na Fraince leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa a chur faoi bhráid na 

n-institiúidí Eorpacha i mí Eanáir 2022; 
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Déanfar moltaí ó shaoránaigh de chuid na Fraince a chur ar aghaidh ionas go ndéanfaidh na Ballstáit agus 

na hinstitiúidí Eorpacha machnamh comhchoiteann ina leith. Ós í an tír a bhfuil Uachtaránacht Chomhairle 

an Aontais Eorpaigh aici sa chéad leath de 2022 í, beidh sé de chúram ar an bhFrainc a chinntiú go 

dtabharfar éisteacht do thuairimí a cuid saoránach agus í ag féachaint, ag an am céanna, le comhsheasamh 

a bhaint amach ar leibhéal na mór-roinne. 
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Cuid 1:cur i láthair ar thorthaí na gcomhdhálacha 

réigiúnacha ar thodhchaí na hEorpa 

I ngach ceann de na 18 gcomhdháil réigiúnacha, rinne na saoránaigh a gcuid mianta don Eoraip in 2035 a 

chur in iúl ina n-aonar, agus ansin mar ghrúpaí. Tháinig idir 3 agus 8 ngrúpa de mhianta chun cinn i ngach 

réigiún, as ar eascair 101 fhís ar an iomlán don Eoraip, bailithe ó shaoránaigh ar fud na Fraince. Leag 

na saoránaigh amach na hathruithe a mheas siad a bheith riachtanach chun an Eoraip inmhianaithe a bhaint 

amach, agus ghníomhaíochtaí nithiúla ag gabháil leo. Mar thoradh ar an bpróiseas sin, moladh 515 athrú 

agus 1 301 ghníomhaíocht nithiúla don tír ina hiomláine. 

Sna seachtainí idir na comhdhálacha réigiúnacha agus an chomhdháil náisiúnta, bhí an fhoireann 

tionscadail ag oibriú chun na 515 athrú a chur ina ngrúpaí comhtháite. Rinneadh anailís léacseolaíochta ar 

na hathruithe go léir a moladh sna réigiúin agus cuireadh le chéile na cinn a measadh a rún bunúsach a 

bheith cosúil lena chéile nó gar dá chéile, chun meithleacha a bhfuil mian choiteann acu don Eoraip a 

chruthú don chomhdháil náisiúnta. Ar deireadh, rinneadh na hathruithe a sainaithníodh sna réigiúin a 

ghrúpáil in 14 mhian ar leith don Eoraip. 
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a. Rangú na 14 mhian don Eoraip 

Ag deireadh gach comhdhála réigiúnaí, vótáil na saoránaigh rannpháirteacha chun a léiriú gur thacaigh 

siad leis na hathruithe a shainaithin na meithleacha éagsúla. 

Ar bhonn na ngrúpaí a cuireadh le chéile roimh an gcomhdháil náisiúnta achomair, de thoradh na vótála ar 

na hathruithe i ngach réigiún, bhíothas in ann na mianta is coitianta ag na saoránaigh a dhéanamh amach. 

Mar shampla, léiríodh go rabhthas go mór i bhfabhar ‘Eoraip a chuireann an t-oideachas ar thús 

cadhnaíochta’ agus ‘Eoraip níos gaire agus níos inrochtana’ agus gur thacaigh 56 % de na saoránaigh ar 

an meán leis na hathruithe ábhartha ag na comhdhálacha réigiúnacha. 

 

Rangú na mianta don Eoraip de réir éilimh 
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b. 14 athrú ar thosaíochtaí ón gComhdháil Náisiúnta a chur i láthair 

Ag an gComhdháil Náisiúnta Achomair, d’oibrigh na 100 saoránach a bhí rannpháirteach ar cheann de na 

14 ghrúpa de mhianta.. Ag deireadh na n-imeachtaí, roghnaigh gach grúpa athrú amháin ar thosaíocht a 

bhí le cur i bhfeidhm faoi 2035 chun an méid a theastaigh uathu don Eoraip a léiriú. Ansin, vótáil na 100 

saoránach ar na 14 athrú sin ar thosaíochtaí ar an lá deireanach den Chomhdháil Náisiúnta. Tá toradh na 

vótála sin leagtha amach thíos, in ord íslitheach de réir líon na vótaí a fuarthas le haghaidh gach athrú. 

Is é an t-athrú a fuair an méid is mó vótaí ó na 100 saoránach den Chomhdháil Náisiúnta ‘An stuaim 

fuinnimh a fhorbairt chun gur lúide an tomhaltas trí éirí as an iomarcachas’. 
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I gcás gach athrú ar thosaíocht, thug saoránaigh ón ngrúpa lena mbaineann sainmhíniú ar an athrú, mhol 

siad gníomhaíochtaí nithiúla chun é a chur chun feidhme agus leag siad amach na critéir le go mbeidh rath 

air faoi 2035.  
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Athrú 1 – An stuaim fuinnimh a fhorbairt chun gur lúide an tomhaltas trí éirí 

as an iomarcachas 

An mhian ghaolmhar don Eoraip: Eoraip a bheidh i ngleic leis an dúshlán aeráide agus comhshaoil 

 

Cad a chumhdaítear leis an athrú seo? 

Eochairfhocail: Foinsí inathnuaite fuinnimh a fhorbairt, tomhaltas fuinnimh a laghdú 

Is é is aidhm don athrú sin laghdú ar thomhaltas fuinnimh san Eoraip agus forbairt fuinnimh inathnuaite a 

spreagadh. Trí thosaíocht a thabhairt don athrú seo, léiríonn na saoránaigh gur mian leo go ndéanfadh an 

Eoraip agus a háitritheoirí gníomhaíocht dhaingean chun dul i ngleic leis an dúshlán aeráide agus 

comhshaoil. 

Cad iad na príomhchéimeanna agus na critéir chun go n-éireoidh leis? 

Léirítear an t-athrú sin i bhforbairt clár uaillmhianach taighde maidir le foinsí fuinnimh inathnuaite agus 

in imscaradh cistí infheistíochta Eorpacha a bhfuil scairshealbhaíocht dhíreach acu i gcuideachtaí san 

earnáil. 

I gcás na saoránach, d'éireodh leis an athrú sin dá dtabharfaí isteach spriocanna ceangailteacha chun 

tomhaltas fuinnimh a laghdú agus príomhtháscairí staidéarachta mar thoradh air, amhail laghdú ar 

fhlít gluaisteán na hEorpa nó ar thomhaltas feola. Is é an uaillmhian freisin cuótaí tomhaltais a bhunú in 

aghaidh na hearnála ina gcuirfear san áireamh luaineachtaí i dtomhaltas gnólachtaí agus ina n-urramófar 

rúndacht a gcuid sonraí. 
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Athrú 2 – Cosaint agus slándáil chomhchoiteann an Aontais Eorpaigh a neartú 

An mhian ghaolmhar don Eoraip: Eoraip chumhachtach sa domhan mór  

 

 

Cad a chumhdaítear leis an athrú seo? 

Eochairfhocail: Arm Eorpach, uathriail straitéiseach 

Tá an t-athrú sin ag teacht leis an mian atá ag na saoránaigh uile a bheith neamhspleách a mhéid a 

bhaineann le réimse na cosanta agus na slándála san Eoraip, ionas nach mbeifear ag brath ar chumhachtaí 

eachtracha. 

Cad iad na príomhchéimeanna agus na critéir chun go n-éireoidh leis? 

I gcás na saoránach, léireofaí gur éirigh leis an athrú sin trí cheapachán Coimisinéara Eorpaigh um 

Chosaint agus Slándáil. 

I réimse na cosanta, dá gcruthófaí arm buan freagrúil a d'fhéadfaí a imscaradh ar fud an domhain, chuirfí 

ar chumas na hEorpa a cuid teorainneacha a chosaint agus idirghabháil a dhéanamh, i gcás inarb iomchuí, 

arna iarraidh sin do thríú tíortha. 

Ó thaobh na slándála de, ba cheart don Eoraip, dar leis na saoránaigh, slándáil an tsoláthair a ráthú agus 

a taighde straitéiseach a chosaint, in earnálacha tosaíochta amhail an earnáil spáis, an chibearshlándáil, 

an earnáil leighis agus an comhshaol. Ba cheart cosaint níos fearr do na teorainneacha seachtracha a 

bheith ina cuidiú chun srian a chur leis an inimirce neamhrialta agus leis an ngáinneáil. 
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Athrú 3 – Feidhmíocht eacnamaíoch chomhchoiteann a chothú trí thionscal 

uathrialach iomaíoch a bhfuil luach ag an Aontas Eorpach air 

An mhian ghaolmhar don Eoraip: Eoraip a chosnaíonn a cuid leasanna féin 

 

Cad a chumhdaítear leis an athrú seo? 

Eochairfhocail: Tosaíocht Eorpach, fios gnó a chosaint, curaidh Eorpacha a fhorbairt 

Is é is aidhm don athrú seo trí chuspóir a bhaint amach : beartas ‘tosaíocht Eorpach’ a neartú laistigh den 

Aontas, a chinntiú go ndéanfar earraí agus fios gnó atá riachtanach a chosaint, agus ‘curaidh Eorpacha’ 

a chruthú. 

Cad iad na príomhchéimeanna agus na critéir chun go n-éireoidh leis? 

Chun na cuspóirí sin a bhaint amach, ar an gcéad dul síos, is gá beartas ‘tosaíocht Eorpach’ a chur chun 

feidhme i gcomhthéacs glaonna ar thairiscintí, agus cáin charbóin ar allmhairí a thabhairt isteach. 

Dá gcosnófaí fios gnó, bheadh rialú níos mó ar aischeannach agus ar infheistíocht choigríche, agus 

thabharfaí níos mó cabhrach le haghaidh athshocrú. 

Ar deireadh, is éard atá i gceist le ‘curaidh Eorpacha’ a chruthú comhghuaillíochtaí tionsclaíocha 

Eorpacha a spreagadh in earnálacha straitéiseacha agus borradh a chur faoin infheistíocht phoiblí i 

gcaipiteal fiontair. 

Léireofar do na saoránaigh go bhfuil ag éirí leis an athrú seo le forbairt comhghuaillíochtaí tionsclaíocha 

Eorpacha sna príomhearnálacha, leis an méadú ar líon na ngnólachtaí a athshocraítear agus an feabhas ar 

chomhardú na trádála. 
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Athrú 4 – Cumhacht na saoránach a bhunú ar leibhéil éagsúla: 

rannpháirtíocht, cinnteoireacht, rialú 

An mhian ghaolmhar don Eoraip: Eoraip níos daonlathaí 

 

Cad a chumhdaítear leis an athrú seo? 

Eochairfhocail : Méadú ar líon na vótálaithe, baraiméadar sástachta Eorpach, ginearálú 

chomhairliúcháin na saoránach 

Tríd an athrú sin, tá sé beartaithe ag saoránaigh ‘eispéireas iomlán sibhialta’ a fhorbairt d’Eorpaigh, rud a 

chuirfeadh lena rannpháirtíocht ag gach céim den phróiseas cinnteoireachta. Léiríonn sé toil na saoránach 

a dtuairimí a chur in iúl agus tionchar a imirt ar bheartais phoiblí a dhéanann difear dá saol ó lá go lá. 

Cad iad na príomhchéimeanna agus na critéir chun go n-éireoidh leis? 

Is é príomhchúram na saoránach tionscnaimh rannpháirtíochta ó na saoránaigh a fhorbairt agus a chothú. 

Chun na críche sin, d’fhéadfaí roinnt luamháin a chur chun feidhme : buanseomra comhairleach a bhunú, 

cumhacht na saoránach a chumhdach sna Conarthaí Eorpacha agus lipéad a chruthú ina ndeimhnítear na 

dlíthe a d'eascair as comhairliúchán le saoránaigh. 

Léireofar gur éirigh leis an athrú sin le hardú i dtáscairí amhail an ráta vótála, an spéis agus an mhuinín 

a léiríodh san Aontas Eorpach agus an úsáid a bhaintear as suíomhanna gréasáin Eorpacha. Is cosúil, 

ar an gcuma chéanna, gur léiriú é gur éirigh leis an athrú leis an méadú ar líon na gcinntí a glacadh tar éis 

comhairliúcháin leis na saoránaigh agus úsáid mhéadaithe na dtionscnamh Eorpach ó na saoránaigh 

(IEC). 

  



 

 

  

Ionchur ó na Saoránaigh don Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa 

27 

Athrú 5 – I dtreo cónaidhm de Stáit Eorpacha ag a bhfuil inniúlachtaí láidre i 

réimsí leasa choitinn 

An mhian ghaolmhar don Eoraip: Eoraip níos aontaithe 

 

Cad a chumhdaítear leis an athrú seo? 

Eochairfhocail : aontú institiúideach, Uachtarán tofa, inniúlachtaí an Aontais a neartú 

Léiríonn an t-athrú seo uaillmhian na saoránach institiúidí polaitiúla Eorpacha a aontú. Is samhail de 

chónaidhm stát í an tsamhail atá ar taispeáint agus é mar aidhm aige inniúlachtaí comhroinnte nó eisiacha 

an Aontais Eorpaigh a neartú, gan bogadh i dtreo stáit chónaidhme, áfach. 

Cad iad na príomhchéimeanna agus na critéir chun go n-éireoidh leis? 

Go hinmheánach, d’fhéadfadh níos mó rannpháirtíochta ó na saoránaigh, cruthú aireachtaí Eorpacha 

laistigh de na Ballstáit agus, san fhadtéarma, toghadh Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh trí vótáil 

chomhchoiteann a bheith i gceist leis an athrú sin. 

Go seachtrach, dhéanfadh ionadaí uathúil Eorpach ar an ardán idirnáisiúnta an guth Eorpach aonair a 

neartú thar lear. 

Bhainfeadh an chónaidhm seo de stáit tairbhe as buiséad méadaithe Eorpach freisin, agus é d’aidhm aige 

10 % den OTI (le hais 2 % faoi láthair) a bhaint amach. 

  



 

 

  

Ionchur ó na Saoránaigh don Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa 

28 

Athrú 6 – Cláir mhalartaithe ar feadh an tsaoil a chur ar fáil 

An mhian ghaolmhar don Eoraip: Eoraip a thugann tús áite don oideachas 

Cad a chumhdaítear leis an athrú seo? 

Eochairfhocail: cláir mhalartaithe scoile, Erasmus 

Bhíothas go mór i bhfabhar an athraithe seo, a léiríonn a thábhachtaí atá an teagmháil agus an taithí a 

fhaigheann saoránaigh ar an gcoigríoch, mar spreagadh láidir don bhraistint Eorpach. Is é an aidhm atá ann 

bogadh ó ‘eolas acadúil go cur chuige maidir leis an Eoraip, bunaithe ar fhíorthaithí agus ar bhraistint’ 

agus tuiscint a fháil ar an oideachas sa chiall is leithne mar fhoghlaim ar feadh an tsaoil. 

Cad iad na príomhchéimeanna agus na critéir chun go n-éireoidh leis? 

Chun go n-éireoidh leis an athrú sin, ní mór roghanna breise soghluaisteachta a chur ar fáil, lena 

n-áirítear malartuithe scoile, nascadh, turais agus soghluaisteacht ghairmiúil. Measann na saoránaigh nach 

mór don tairiscint seo a bheith inrochtana do chách, go háirithe daoine ar bheagán acmhainní nó daoine 

faoi mhíchumas. D’fhéadfaí gach Eorpach a áireamh faoi Chlár Erasmus, mar shampla, gan beann ar aois 

ná acmhainní. Ní mór na cláir seo a cheapadh mar chláir atá éagsúil, cuimsitheach agus inrochtana a 

bhfuil nósanna imeachta riaracháin simplithe acu. 

Anuas ar an tsoghluaisteacht, luadh freisin an tábhacht a bhaineann le naisc a chruthú idir chórais 

oideachais (comhluach dioplómaí, etc.) agus tarraingteacht na hEorpa a threisiú chun nach n-imeoidh 

daoine oilte thar lear. 
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Athrú 7 – Cultúir Eorpacha a chomhroinnt trí imeachtaí agus ócáidí 

cónaidhme 

An mhian ghaolmhar don Eoraip: Eoraip na gcultúr agus na bhféiniúlachtaí comhchoiteanna 

Cad a chumhdaítear leis an athrú seo? 

Eochairfhocail: féile Eorpach, lá saoire Eorpach, taispeántas uilechoiteann Eorpach 

Is é is aidhm don athrú seo meon Eorpach a chruthú agus a spreagadh trí thaithí choiteann, imeachtaí 

agus féilte. 

Cad iad na príomhchéimeanna agus na critéir chun go n-éireoidh leis? 

Is imeachtaí siamsúla, aontaitheacha a thaitníonn le daoine a shamhlaíonn na saoránaigh, chun go dtig 

leis an oiread daoine agus is féidir a bheith páirteach iontu. Chuige sin, ba cheart gach spriocghrúpa (lena 

n-áirítear leanaí, scoláirí, daoine óga agus mic agus iníonacha léinn Erasmus) a bheith páirteach sna 

himeachtaí agus ba cheart iad a bheith ar siúl in ionaid éagsúla (tithe scoir, scoileanna, riaracháin phoiblí, 

príosúin, etc.). 

Beartaíodh dhá imeacht faoi leith a eagrú chun muintir na hEorpa a thabhairt le chéile: taispeántas 

uilechoiteann Eorpach, a thabharfadh léargas ar gach Ballstát, agus athmhúnlú ar Lá na hEorpa, an 

9 Bealtaine, a mbeadh imeacht oideolaíoch mar chuid de, ionas nach ndéanfaimis dearmad ar an tsíocháin 

a bhaineann leis an Eoraip agus a luachanna. Ag an am céanna, d’fhéadfadh ionadaithe Eorpacha bualadh 

le scoláirí san Eoraip ina gcuid scoileanna chun dlúthchaidreamh na saoránach leis an Eoraip agus a 

dtuiscint uirthi a neartú agus iad óg. 
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Athrú 8 – Cúrsaí sláinte a chomhchuibhiú agus rochtain a thabhairt do 

mhuintir na hEorpa ar dhea-shláinte trí chomhbheartas sláinte 

An mhian ghaolmhar don Eoraip: Eoraip dhlúthpháirtíoch a chosnaíonn 

Cad a chumhdaítear leis an athrú seo? 

Eochairfhocail: cumhdach sláinte uilíoch, comhchuibhiú na seirbhísí cúraim, an ceart bunúsach chun 

sláinte 

Chun rochtain ar chúram sláinte a áirithiú do gach Eorpach agus chun freastal ar ‘an gá atá le cosaint agus 

le dlúthpháirtíocht’, moladh córas fornáisiúnta sláinte d’aon toil. Bheadh córas den sórt sin bunaithe ar 

mhaoiniú cothrom idir na Ballstáit agus ar na córais is fearr san Aontais. Is léiriú é an t-athrú sin ar mhian 

na saoránach go nglacfaidh an tAontas ról níos gníomhaí maidir le muintir na hEorpa a chosaint, go háirithe 

i réimse na sláinte, réimse ina meastar gur beag an ghníomhaíocht a rinneadh go dtí seo. 

Cad iad na príomhchéimeanna agus na critéir chun go n-éireoidh leis? 

Chun an t-athrú sin a chur chun feidhme, d’fhormheas tromlach na rannpháirtithe prionsabal na slándála 

sóisialta uilíche Eorpaí. Mar sin féin, ní rabhthas in ann teacht ar chinneadh maidir le cur chun feidhme 

an chórais. Cé go raibh roinnt daoine ag iarraidh ‘lárú sonraí lena gceadaítear d’oibrithe cúraim sláinte 

[Eorpacha] rochtain a fháil ar stair leighis iomlán an othair’, bhí daoine eile den tuairim gurbh ionann an 

beart sin agus ‘caillteanas eile saoirse agus córas faireacháin’. 

Mar sin féin, sainaithníodh trédhearcacht agus comhchuibhiú na gceanglas rialála sa réimse seo ar fud 

na hEorpa, mar aon le Plean Eorpach um Sláinte, mar réamhriachtanais d'aon athrú suntasach. 
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Athrú 9 – Na hearnálacha straitéiseacha a fhorbairt agus a stiúradh ar an 

leibhéal Eorpach chun ár gceannasacht a chinntiú 

An mhian ghaolmhar don Eoraip: Eoraip iomaíoch nuálach 

Cad a chumhdaítear leis an athrú seo? 

Eochairfhocail: curaidh Eorpacha a fhorbairt, infheistíocht choigríche a rialú, neamhspleáchas digiteach 

agus fuinnimh 

Trí mhaoirseacht a dhéanamh ar an leibhéal Eorpach ar earnálacha a mheastar a bheith straitéiseach, amhail 

sláinte, bia, fuinneamh, cúrsaí digiteacha, cosaint, iompar agus ábhair nua, chomhlíonfaí an gá le 

ceannasacht a shainaithin na saoránaigh. Le maoirseacht den sórt sin, chuirfí srian ar an iomaíochas idir 

chuideachtaí Eorpacha, chuirfí curaidh Eorpach chun cinn agus dhéanfaí an Eoraip a ationsclú trí 

thosaíocht Eorpach. 

Cad iad na príomhchéimeanna agus na critéir chun go n-éireoidh leis? 

Chun an ceannasacht sin a bhaint amach, d’fhéadfaí a chur de chúram ar údarás Eorpach maoirseacht a 

dhéanamh ar na hearnálacha sin trí údaruithe a eisiúint maidir le cuideachtaí Eorpacha a bheith á n-

aischeannach ag iomaitheoirí eachtracha agus trína áirithiú go gcomhlíonfadh na táirgí allmhairithe na 

caighdeáin chéanna a chomhlíontar le táirgí an Aontais. Sa mheántéarma, ba cheart idir 30 % agus 50 % 

de thomhaltas na hEorpa sna hearnálacha straitéiseacha sin a tháirgeadh san Eoraip féin agus suas le 

70 % san fhadtéarma. Dá gcomhlíonfaí na critéir sin, d’fhéadfaí a chinntiú go mbeifear 

neamhthuilleamaíoch agus go mbeidh tionchar a imirt ar bhonn idirnáisiúnta agus, d’fhéadfaí fiú 

samhail thionsclaíoch na hEorpa a onnmhairiú. 
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Athrú 10 – Cosaint an chomhshaoil agus na n-éiceachóras a fheabhsú agus 

limistéir faoi chosaint a chruthú i gcroílár na limistéar uirbeach, fo-uirbeach 

agus tuaithe 

An mhian ghaolmhar don Eoraip: Eoraip a chuireann chun cinn an fhorbairt inbhuanaithe 

Cad a chumhdaítear leis an athrú seo? 

Eochairfhocail: uirbiú inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de, cosaint ithreach agus meas uirthi 

Féachfar le tionchar diúltach an uirbithe ar ithir a íoslaghdú. Le gníomhaíocht fhorleathan d’fhéadfaí 

teorainn a chur le tubaistí a bhaineann le díghrádú ithreach amhail sciorrthaí talún agus d’fheabhsófaí 

an cháilíocht saoil i limistéir uirbeacha, go háirithe trí chrainn a chur. 

Cad iad na príomhchéimeanna agus na critéir chun go n-éireoidh leis? 

Tá dhá chuid sa mholadh seo: ar an gcéad dul síos, an treocht maidir le tógáil foirgneamh nua a chúlú 

chun séalú ithreach a laghdú, agus ar an dara dul síos, athchóiriú ithreach a spreagadh chun ‘a chuid 

féin a thabhairt don dúlra’. 
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Athrú 11 – Pointí teagmhála Eorpacha a bhunú sna críocha chun éisteacht le 

saoránaigh agus chun comhairle a chur orthu 

An mhian ghaolmhar don Eoraip: Eoraip níos gaire agus níos inrochtana 

Cad a chumhdaítear leis an athrú seo? 

Eochairfhocail: Tithe na hEorpa, pointe teagmhála Eorpach áitiúil, rochtain níos fearr ar fhaisnéis 

Is é is aidhm don athrú seo freagraí nithiúla a thabhairt ar an bhfadhb nach bhfuil ceangal ag daoine leis 

an Aontas Eorpach ina ngnáthshaol, saincheist a d’ardaigh roinnt mhaith rannpháirtithe, agus oibriú chun 

an Eoraip a thabhairt níos gaire dá saoránaigh. 

Cad iad na príomhchéimeanna agus na critéir chun go n-éireoidh leis? 

Chun an bhearna sin idir an tAontas agus a shaoránaigh a dhúnadh, d'fhéadfaí pointe teagmhála 

speisialaithe a cheapadh i ngach halla baile agus é de chúram air nó uirthi éisteacht leis na saoránaigh agus 

comhairle a chur orthu. D’fhéadfadh faisnéis de chineál socheacnamaíoch, go háirithe maidir le rochtain 

ar chabhair Eorpach nó ar fhaisnéis, mar shampla, maidir le ról na mbrúghrúpaí. Bheadh an fhaisnéis a 

chuirfí ar fáil dírithe ar an bpobal i gcoitinne agus ar ghairmithe araon, go háirithe chun comhairle a chur 

ar FBManna agus chun cabhrú le húinéirí tionscadail rochtain a fháil ar chistí an Aontais. San fhadtéarma, 

leis an athrú seo, d’fhéadfaí moil Eorpacha a chruthú, cosúil leis na tithe Eorpacha atá ann cheana ach iad 

ar an leibhéal áitiúil, chun na réigiúin a chumhdach ar an mbealach is fearr is féidir. 

Mheasfaí gur éirigh leis an athrú seo dá n-aithneodh gach saoránach láithreach na pointí teagmhála agus 

na moil sin, a chuirfeadh acmhainní, éisteacht, faisnéis agus comhairle maidir leis an Eoraip ar fáil. 

  



 

 

  

Ionchur ó na Saoránaigh don Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa 

34 

Athrú 12 – An bealach a dtoghtar Parlaimint na hEorpa sna 27 mBallstát a 

thabhairt ar comhréim agus gaireacht na saoránach a fheabhsú trí bhallóid 

réigiúnach aonair a chur in ionad an toghcháin reatha 

An mhian ghaolmhar don Eoraip: Eoraip le rialachas níos éifeachtaí 

Cad a chumhdaítear leis an athrú seo? 

Eochairfhocail: athrú institiúideach, faireachán ag saoránaigh ar ghníomhaíochtaí le linn an 

tsainordaithe 

Léiríonn an t-athrú seo gur mian leis na saoránaigh a bheith níos gaire d’ionadaithe tofa agus a 

ngníomhaíocht a leanúint le linn a dtéarma oifige. Tagann sin leis an tuairim fhorleathan nach ndéanann 

ionadaithe tofa Pharlaimint na hEorpa aon ghníomhaíocht shonrach mar thoradh ar shaincheisteanna na 

saoránach. 

Cad iad na príomhchéimeanna agus na critéir chun go n-éireoidh leis? 

Is é a bheadh i gceist leis an athrú ar an modh toghcháin córas aontaithe vótála ar an leibhéal Eorpach 

agus an t-aistriú ó thoghlaigh náisiúnta go toghlaigh réigiúnacha, aistriú a mheastar a bheith indéanta faoi 

2035. 
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Athrú 13 – Comhbheartas a shainiú chun feabhas a chur ar ghlacadh agus ar 

lánpháirtiú sóisialta agus gairmiúil imirceach (imircigh neamhrialta san 

áireamh) 

An mhian ghaolmhar don Eoraip: Eoraip a ráthaíonn an urraim do chearta bunúsacha 

Cad a chumhdaítear leis an athrú seo? 

Eochairfhocail: oifig Eorpach um Imirce, glacadh cuibhiúil a áirithiú ar fud an Aontais 

Leis an athrú seo, féachtar le feabhas a chur ar ghlacadh imirceach san Aontas Eorpach, fhadhb a measann 

na saoránaigh uile a bheith práinneach. Murab ionann agus an staid reatha, meastar go gcuirfí go mór leis 

an tsíocháin trí chomhbheartas imirce comhbheartaithe, bunaithe ar dhlúthpháirtíocht, a bhunú. 

Cad iad na príomhchéimeanna agus na critéir chun go n-éireoidh leis? 

Mheasfaí gur éirigh leis an athrú seo dá gcuirfí comhbheartas maidir le glacadh imirceach chun feidhme 

de réir a chéile. 

Ba cheart an t-athrú seo a chur faoi bhráid an Choimisiúin i bhfoirm tionscnamh ó na saoránaigh, rud 

lena bhféadfaí, sa mheántéarma, comhchaighdeán a ghlacadh lena saineofaí creat maidir le glacadh agus 

lánpháirtiú imirceach. San fhadtéarma, thacófaí leis an gcomhchaighdeán sin trí oifig speisialaithe 

Eorpach um Imirce a bhunú agus tríd an mbeartas imirce a aithint mar cheann d’inniúlachtaí an Aontais 

Eorpaigh. 
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Athrú 14 - Sainghnéithe na réigiún éagsúil Eorpach (lipéid bia, ceardtionscail, 

traidisiúin) a chaomhnú, chun aonfhoirmeacht na modhanna maireachtála a 

sheachaint agus inrianaitheacht agus cáilíocht táirgí a áirithiú 

An mhian ghaolmhar don Eoraip: Eoraip ia thabharfaidh tús áite do leasanna gach Stáit 

Cad a chumhdaítear leis an athrú seo? 

Eochairfhocail: lipéid Eorpacha, éagsúlacht na gcultúr agus na dtraidisiún a chur chun cinn 

Is é is aidhm don athrú sin éagsúlacht thraidisiúin agus cheirdeanna na hEorpa a chaomhnú agus 

aonfhoirmeacht na modhanna maireachtála a sheachaint, saincheisteanna a cháintear an tAontas Eorpach 

mar gheall orthu go minic. 

Cad iad na príomhchéimeanna agus na critéir chun go n-éireoidh leis? 

I gcás na saoránach, den chuid is mó is é atá i gceist rochtain níos fearr a thabhairt ar an mbunachar sonraí 

de na lipéid éagsúla Eorpacha agus náisiúnta atá ann cheanna. Chuige sin, moltar suíomh gréasáin ‘trí 

chliceáil’ a chruthú: cliceáil chun teacht ar an suíomh, cliceáil chun léarscáil de réigiúin an Aontais 

Eorpaigh a thaispeáint agus cliceáil arís chun cur síos ar na lipéid i ngach réigiún a thaispeáint. 

Thabharfadh cumarsáid fheabhsaithe maidir leis an méid atá bainte amach cheana le fios gur éirigh leis 

an athrú sin, agus mar thoradh air sin, bheadh eolas níos fearr ag saoránaigh ar éagsúlacht na gcultúr 

Eorpach. 
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Cuid 2: torthaí an chomhairliúcháin ‘Parole aux Jeunes’ a 

chur i láthair 

 

Dátaí an chomhairliúcháin 

ón 9.5.2021 go dtí an 18.7.2021 

 

Figiúirí rannpháirtíochta 

50 008 rannpháirtí 

2 918 dtogra 

338 330 vóta 

 

Seoladh an comhairliúchán ‘Parole aux Jeunes’ ar thionscnamh ón Rúnaí Stáit do Ghnóthaí Eorpacha. Tá 

an comhairliúchán seo mar chuid den Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, cleachtadh daonlathach 

rannpháirtíoch gan fasach de chuid na n-institiúidí Eorpacha, arb é is aidhm do saoránaigh a chumasú chun 

a gcuid tuairimí a chur in iúl maidir lena bhfuil súil acu ón Aontas Eorpach. Beidh torthaí an 

chomhairliúcháin ina rannchuidiú le hobair na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa agus Uachtaránacht na 

Fraince ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. 

4 phríomhthoradh 

1. Slógadh ollmhór daoine óga: bhí breis is 50 000 saoránach óga ón bhFrainc rannpháirteach sa 

chomhairliúchán, ar fud na gcríocha ar fad. 

2. Baineann na barúlacha comhchoiteanna is tábhachtaí le beartais Eorpacha chun an t-athrú 

aeráide a chomhrac, an táirgeadh a athshocrú san Eoraip, an daonlathas Eorpacha agus 

tionchar an Aontais (an geilleagar, an taighde, cearta an duine, an taidhleoireacht) ar fud an 

domhain a athbheochan. 
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3. Luaitear Aontas níos láidre agus aontaithe tríd an gcomhairliúchán ar fad, agus bhíothas ar 

aon fhocail maidir le roinnt pointí: 

- Eoraip atá níos láidre ó thaobh eacnamaíoch de (a bhuí leis an athshocrú go háirithe) chun déileáil 

leis an tSín nó leis na Stáit Aontaithe 

- Eoraip na taidhleoireachta a bhfuil tionchar méadaithe aici ar an ardán idirnáisiúnta 

- Eoraip atá ar thús cadhnaíochta sa chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide ar domhan 

- Eoraip ina dtagann an t-aos óg le chéile 

- Eoraip atá aontaithe sa taighde agus sa nuálaíocht 

 

4. Thacaigh an t-aos óg le ceithre smaoineamh a bhí comhlántach leis na smaointe sin a tháinig ó 

na painéil saoránach: 

- Geilleagar Eorpach atá freagrach ó thaobh na héiceolaíochta agus na sochaí de 

- Eoraip níos nasctha go geografach le hiarnróid 

- Eoraip níos cothroime ó thaobh cánach de 

- Gníomhaíocht láidir ón Aontas chun cearta na mban a chur chun cinn 
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22 smaoineamh a raibh tóir orthu agus 13 smaoineamh chonspóideacha roinnte de réir na 9 

dtéama a bhí á bplé ag an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa 

 

Tá na smaointe a raibh tóir orthu bunaithe ar thograí ar thacaigh tromlach na rannpháirtithe sa 

chomhairliúchán leo. Is iad na tograí ar a bhfuil tóir a fuair an tacaíocht is mó - ar an meán 79% ag 

vótáil ‘i bhfabhar’ - . 

 

Tá na smaointe conspóideacha bunaithe ar na tograí ar mhó an plé a ndearna na rannpháirtithe orthu ag 

an gcomhairliúchán, agus cothromaíocht ann idir vótaí ina bhfabhar agus ina gcoinne. Is iad na tograí ar 

mhó an plé a ndearnadh orthu sa chomhairliúchán - ar an meán 40% ag vótáil ‘i bhfabhar’ agus 38% ag 

vótáil ‘i gcoinne’ - na tograí conspóideacha. 

 

Mar thoradh ar an anailís a rinneadh ar na tograí sin, sainaithníodh 22 smaoineamh a raibh tóir orthu agus 

13 smaoineamh chonspóideacha. Bhí na 22 smaoineamh sin a raibh tóir orthu agus na 13 smaoineamh 

chonspóideacha roinnte de réir na 9 dtéama á bplé ag an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa. 
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Achoimre ar na smaointe a raibh tóir orthu agus ar na smaointe conspóideacha 
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Conclúid  

 

 

 

‘Go hachomair, beidh ar an Eoraip in 2035 a bheith…’: 

 

 

 

 

Freagra na saoránach a bhí rannpháirteach sa Chomhdháil Náisiúnta ar an gceist deiridh: 

‘Go hachomair, beidh ar an Eoraip in 2035 a bheith…’ 

 

 

 


