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An Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa 

Tuarascáil: 

Painéal Saoránach Eorpach 3:‘An t-athrú aeráide agus an 
comhshaol / an tsláinte’ 

Seisiún 3: 7-9 Eanáir 2022, Vársá-Natolin na Polainne 

Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach a d'eagraigh na 
Painéil Saoránach Eorpach i gcomhthéacs na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa. 

Is é an pléghrúpa, atá comhdhéanta de Missions Publiques, Danish Board of Technology [Bord 
Teicneolaíochta na Danmhairge], Deliberativa, ifok agus Kantar, agus atá freagrach as modheolaíocht 
agus rolladh amach na bPainéal, a d’ullmhaigh an doiciméad seo1. Painéal 3: Bhí Seisiún 3 dar teideal 
‘An t-athrú aeráide agus an comhshaol / an tsláinte’ faoi stiúir Missions Publiques in éineacht le Bord 
Teicneolaíochta na Danmhairge. 

Clár na nÁbhar 

1. Achoimre ar Sheisiún 3 

2. Comhthéacs Sheisiún 3 i bpróiseas na bPainéal Saoránach Eorpach 

3. Na príomhthorthaí ón seisiún Moltaí arna nglacadh ag an bPainéal  

 

 

● Iarscríbhinn I: Conas a rinneadh moltaí? 

● Iarscríbhinn II: Ionchur/seiceálaithe fíricí ó shaineolaithe chun tacú leis an bpróiseas seiceála 

fíricí 

● Iarscríbhinn III: Moltaí a ndearna an painéal breithniú orthu agus nár glacadh 

● Iarscríbhinn IV: Treoshuíomhanna cnuasaithe 

 

1. Achoimre ar Sheisiún 3 

An 7-9 Eanáir roghnaíodh go randamach 161 saoránach Eorpacha de gach aois, de gach cúlra agus as 

gach cuid den Aontas, agus tháinig siad le chéile don tríú huair chun plé a dhéanamh ar na hábhair a 

bhaineann le ‘An t-athrú aeráide agus an comhshaol / an tsláinte’, ag leanúint den phlé a rinneadh le 

linn Sheisiúin 1 agus 2. Don seisiún deireanach sin, tionóladh na rannpháirtithe ag Coláiste na hEorpa, 

Natolin agus ag Pálás an Chultúir agus na hEolaíochta le tacaíocht ó chathair Vársá. Bhí an deis ag 

daoine páirt a ghlacadh sa seisiún ar líne freisin. Agus úsáid á baint acu as na treoshuíomhanna a 

d’fhorbair siad le linn Sheisiún 2 mar bhonn dá gcuid oibre, rinne na saoránaigh 51 mholadh deiridh a 

chur i láthair agus a phlé i seisiún iomlánach na Comhdhála agus thacaigh siad leis na moltaí sin. As an 

161 rannpháirtí, d’fhreastail 41 rannpháirtí ar an seisiún go cianda agus rinne siad idirghabháil go 

cianda. 

Is i dtrí fhormáid a cuireadh an plé agus an obair chomhpháirteach i gcrích: 

                                                
1Séanadh: is iad na húdair amháin atá freagrach as an tuarascáil seo agus ní léiriú é ar thuairimí na nInstitiúidí Eorpacha. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/Health
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● I bhfoghrúpaí. Bhí idir deichniúr agus trí shaoránach déag ar gach ceann de na 15 fhoghrúpa. 

Labhraíodh idir ceithre theanga agus cúig theanga i ngach foghrúpa, agus bhí gach saoránach 

in ann labhairt ina theanga/teanga féin nó i dteanga a raibh an duine sin ar a c(h)ompord léi. 

Bhí éascaitheoir gairmiúil tiomnaithe ag gach foghrúpa ón bpléghrúpa nó as measc 

soláthraithe seirbhíse seachtracha eile. Chun tacú le hobair na n-éascaitheoirí, chuir Coláiste 

na hEorpa duine amháin ar fáil do gach foghrúpa chun nótaí a ghlacadh. 

● Suí iomlánach ina raibh na rannpháirtithe uile i láthair. Bhí na seisiúin iomlánacha faoi stiúir 

ag beirt phríomh-mhodhnóirí ó ghrúpa an phlé, agus bhí ateangaireacht ar fáil sna 24 theanga 

oifigiúla de chuid an Aontais ag Pálás an Chultúir agus na hEolaíochta i Vársá. 

Le tacaíocht ó shaineolaithe agus ó sheiceálaithe fíricí, lena gcuid eolais féin agus lena dtaithí, agus trí 

phlé, thosaigh saoránaigh trí scrúdú a dhéanamh ar na treoshuíomhanna uile a d’ullmhaigh an Painéal 

le linn Sheisiún 22 i ‘bhfóram oscailte’. Chomh maith leis an saineolas a cuireadh ar fáil, fuarthas 

tacaíocht ó éascaitheoirí na bhfoghrúpaí. Tugadh caoga greamán do gach saoránach (10 gcinn ghlasa 

do shruth 1, deich gcinn dhearga do shruth 2, deich gcinn ghorma do sruth 3, deich gcinn bhuí do 

shruth 4, deich gcinn chorcra do shruth 5) agus cuireadh deich dtreoshuíomh in ord tosaíochta, in 

aghaidh gach srutha. Tugadh greamáin dhubha do shaoránaigh, rud a bhraith ar líon na 

dtreoshuíomhanna a bhí ann ina bhfoshruth chun na treoshuíomhanna a tháinig óna bhfoghrúpa féin 

a chur in ord tosaíochta. A luaithe a bhí siad curtha in ord tosaíochta ar leibhéal an Phainéil, cuireadh 

na saoránaigh sna foghrúpaí céanna inar oibrigh siad le linn Sheisiún 2 agus dhearbhaigh siad i 

dteannta a chéile cé acu de threoshuíomhanna a ngrúpa ar thug an chuid eile den Phainéal agus 

comhaltaí a bhfoghrúpa féin tosaíocht dóibh.  

Chun moltaí a fhorbairt, tugadh raon táscach de idir moladh amháin agus trí mholadh do gach 

foghrúpa le haghaidh líon na moltaí, agus uasmhéid cúig mholadh ann. Chun treoshuíomhanna a chur 

in ord tosaíochta ar leibhéal an fhoghrúpa, bhain na saoránaigh úsáid as córas rangaithe, lena ndearna 

siad treoshuíomhanna a bhfoshrutha féin a mheas le lántacaíocht ón bPainéal. Ansin, rinne siad obair 

ar an gceann a fuair an tacaíocht is airde óna bhfoghrúpa féin, agus mar sin de. 

Díríodh obair an fhoghrúpa ina dhiaidh sin ar threoshuíomhanna a thiontú ina moltaí. Chuige sin, bhain 

na saoránaigh úsáid as teimpléad le haghaidh moltaí:  

 Tuairisc Uasteorainn 
Comharthaí in EN 

Moladh Deiridh Molaimid go... 1000 

Réasúnú Deiridh Molaimid é mar gheall ar...  300 

Seo a leanas na gnéithe/ceisteanna a raibh ar an ngrúpa iad a chur san áireamh (moladh láidir 
seachas oibleagáid dhocht) agus an t-údar á thabhairt acu leis na moltaí:   
 

1. Cén fáth a bhfuil an moladh seo tábhachtach agus ábhartha do thopaicí an Phainéil? 
2. Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach beart a dhéanamh ar leibhéal an Aontais? 
3. Cad iad na héifeachtaí neamh-inmhianaithe a bhaineann leis an moladh seo nó cad iad na 

nithe a chaithfí a thabhairt suas dá nglacfaí leis, agus cén fáth a gceapaimid go bhfuil sé 
tábhachtach é a dhéanamh mar sin féin? 

                                                
2 Tá an tuarascáil ó Sheisiún 2 de Phainéal 3 ar fáil ag: Painéal 3 - Seisiún 2 - Tuarascáil 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/irms5vn20y210aiwmciw1t5qk6v1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%203%20session%202%20Report_FINAL%281%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220110T140457Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5f8ab309008167c53776edc4b409594d8f2f7578d842da895038b43dddc31b91
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Le linn na hoibre i bhfoghrúpaí, tionóladh ceithre sheisiún aiseolais idir na foghrúpaí, de thart ar 30 

nóiméad an ceann, chun cabhrú le rannpháirtithe tuiscint a fháil ar an obair a rinne na foghrúpaí eile 

agus chun a gcuid moltaí féin a shaibhriú. I ngach seisiún aiseolais, bhog rannpháirtí amháin ó gach 

foghrúpa chuig seomra eile. Chuir an rannpháirtí sin i láthair na dréachtmholtaí a d’ullmhaigh a 

fhoghrúpa féin go dtí sin agus barúlacha a phiaraí á gcur san áireamh aige. Chuir glacadóir na nótaí an 

t-aiseolas isteach i scarbhileog ar líne don fhoghrúpa arb é údar na ndréachtmholtaí ionas go bhféadfaí 

tagairt dó, seachas a bheith ag tagairt don tuarascáil ó bhéal óna n-ionadaí. 

Chaith an Painéal vóta i ndáil leis na moltaí ó gach foghrúpa Dé Domhnaigh an 9 Eanáir. Roimh an vóta, 

fuair na rannpháirtithe uile doiciméad ina raibh na dréachtmholtaí uile a gineadh an lá roimh ré ionas 

go bhféadfaidís iad a léamh ina dteanga féin (aistrithe go huathoibríoch ó Bhéarla). Rinneadh an vótáil 

ar fhoirm ar líne. Roinneadh an próiseas vótála i gcúig shliotán ag freagairt do chúig shruth an Phainéil. 

Cuireadh na moltaí i láthair de réir an tsrutha agus ar feadh 30 nóiméad an ceann. Chun tús a chur leis 

an bpróiseas sin, thug saoránach amháin as gach foghrúpa aiseolas maidir leis an obair a rinneadh thar 

an deireadh seachtaine. Is é an príomhéascaitheoir a léigh amach gach ceann de mholtaí an tsrutha i 

mBéarla chun go mbeadh na saoránaigh in ann an ateangaireacht a chloisteáil go comhuaineach. 

Chaith na rannpháirtithe vóta ar na moltaí ina gceann agus ina gceann. Fuair na hateangairí go léir na 

dréachtmholtaí i scríbhinn i mBéarla roimh ré chun an ateangaireacht ab fhearr ab fhéidir a chinntiú 

tráth na vótála. 

Le torthaí na vótaí deiridh, rangaíodh na moltaí mar seo a leanas:  

- Ghlac an Painéal moltaí a bhain amach an tairseach 70% nó níos mó de na vótaí a caitheadh.  
- Measadh nár bhailíochtaigh an Painéal na moltaí nár éirigh leo an tairseach a bhaint amach 

agus áirítear iad in Iarscríbhinn III den tuarascáil seo. 

Is féidir teacht ar fhístaifeadtaí na Seisiún Iomlánach anseo: 

● Seisiún iomlánach an Phainéil an 7 Eanáir 

● Seisiún iomlánach an Phainéil an 9 Eanáir 

 

2. Comhthéacs Sheisiún 3 i bpróiseas na bPainéal Saoránach Eorpach 

Gné an-tábhachtach den Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa iad na Painéil Saoránach Eorpach. 

Eagraíodh ceithre cinn de Phainéil Saoránach Eorpach trína mbeadh saoránaigh in ann machnamh i 

gcomhpháirt a dhéanamh ar a bhfuil uathu don Aontas Eorpach amach anseo. 

● Ceithre Phainéal, le tuairim is 200 saoránach Eorpach ó na 27 mBallstát ar gach ceann acu, iad 

á roghnú go randamach; 

● Iad éagsúil mar atá an tAontas Eorpach: tionscnamh geografach (náisiúntacht, 

uirbeach/tuaithe), inscne, aois, cúlra socheacnamaíoch agus leibhéal oideachais; 

● Saoránach fir amháin agus saoránach mná amháin ar a laghad ó gach Ballstát ar gach Painéal; 

● Daoine óga (16 - 25 bliana d’aois) ag déanamh suas aon trian de gach Painéal. Cruthaíodh nasc 

speisialta idir an grúpa óige sin agus an Cruinniú Eorpach um an Óige. 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-01-07
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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Tagann gach Painéal le chéile trí huaire idir Meán Fómhair 2021 agus Feabhra 2022. Tionóladh seisiún 

1 in Strasbourg, i bParlaimint na hEorpa. Tionóladh seisiún 2 ar líne, ag baint úsáid as Interactio: uirlis 

ar líne lenar féidir cruinnithe ilteangacha a thionól le hateangaireacht chomhuaineach i 24 theanga. 

Tionólfar seisiún 3 i gceithre Bhallstát éagsúla: Painéal 1 i mBaile Átha Cliath ag an Institiúid Gnóthaí 

Idirnáisiúnta agus Eorpacha agus i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, Painéal 2 i bhFlórans ag an Institiúid 

Ollscoile Eorpach, Painéal 3 in Natolin i gColáiste na hEorpa agus i Vársá i bPálás an Chultúir agus na 

hEolaíochta, agus Painéal 4 in Maastricht in Institiúid Eorpach an Riaracháin Phoiblí, Ollscoil 

Eacnamaíochta Maastricht agus Ionad Taispeántais agus Comhdhála Maastricht. 

Cé gur seisiún tosaigh a bhí i seisiún 1 a bhí dírithe ar fhís a thógáil, cláir oibre a leagan síos agus na 

hábhair ar theastaigh ó na saoránaigh díriú orthu a chur in ord tosaíochta, agus go raibh seisiún 2 

dírithe ar mhionscrúdú a dhéanamh ar na hábhair sin agus ar threoirlínte a cheapadh, bhí seisiún 3 

dírithe ar ionchur a chur ar fáil don Seisiún Iomlánach trí shraith moltaí a cheapadh d’institiúidí an 

Aontais chun obair leantach a dhéanamh ina leith. 

 

3. Na príomhthorthaí ón seisiún: Moltaí arna nglacadh ag an bPainéal (le tabhairt ar aghaidh 

chuig an Suí Iomlánach) 

 
Sruth 1: Slite maireachtála níos fearr  
 
Foshruth 1.1 Stíleanna maireachtála sláintiúla  
 
1. Molaimid go gcuirfidh an tAontas fóirdheontais ar fáil don fheirmeoireacht orgánach, dreasachtaí 
do lotnaidicídí orgánacha san áireamh, chun go mbeidh earraí orgánacha níos inacmhainne. Thairis 
sin, ní mór don Aontas tacú le hoideachas d’fheirmeoirí maidir le riachtanais na feirmeoireachta 
orgánaí inbhuanaithe agus ba cheart an fheirmeoireacht bairr shingil a sheachaint. Feirmeacha 
beaga orgánacha, feirmeacha neamhdhiana agus na feirmeacha sin ag a bhfuil slabhraí soláthair 
gearra, ba cheart tacú leo le go bhféadfaidís a bheith níos iomaíche.  
 
Dá ndéanfaí táirgí orgánacha a fhóirdheonú, chuirfí feabhas ar a inacmhainne atá siad. Ba cheart dúinn 
cuidiú le hollmhargaí i dtaca le slabhraí soláthair níos giorra, sin agus tacú le feirmeoirí níos lú maidir 
le deiseanna chun a dtáirgí a dhíol. Ar an gcaoi sin, cuirfear rochtain ar fáil ar tháirgí níos úire. Thairis 
sin, an praghas íseal a bhíonn ar tháirgí nach táirgí orgánacha iad, ní léiríonn  sin an dochar a dhéanann 
siad. 
 
 
2. Molaimid go dtacóidh infheistíochtaí ón Aontas leis an nuálaíocht san fheirmeoireacht ingearach. 
 
Cuireann an fheirmeoireacht ingearach ar ár gcumas spás talún a shábháil, ar spás é a d’fhéadfaí a 
úsáid don fhoraoiseacht. Níl gá le lotnaidicídí lena haghaidh ach an oiread, rud a chuirfeadh ar ár 
gcumas níos mó bia orgánach a tháirgeadh. Thairis sin, ní bhíonn tionchar ag dálaí drochaimsire uirthi, 
rud atá ag teacht chun cinn níos minice i ngeall ar an athrú aeráide, sin agus cumasaíonn sí slabhraí 
soláthair níos giorra.  
 
 
3. Ba cheart don Aontas caighdeáin íosta a shocrú maidir le cáilíocht an bhia, chomh maith le 
inrianaitheacht an bhia agus úsáid bhia shéasúraigh i gceaintíní scoile. Dá bhrí sin, ba cheart 
fóirdheontais a chur ar fáil do cheaintíní scoile chun bia inacmhainne ardchaighdeáin a chinntiú do 
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dhaltaí.  
 
Is ag aois óg a chothaítear nósanna ag a mbíonn tionchar ar an dearcadh atá againn ar chúrsaí sláinte, 
agus ba cheart dea-nósanna a spreagadh i scoileanna le go bhféadfadh daltaí na dea-nósanna sin a 
thabhairt abhaile leo. Is ceist í sin a bhaineann leis an gceartas sóisialta freisin: ba cheart an ceart a 
bheith ag gach duine san Aontas ar bhia maith ar scoil.  
 
 
4. Molaimid go ndéanfar infheistíocht i lánaí nua rothaíochta agus go gcuirfear feabhas ar na cinn 
atá ann cheana féin chun go mbeidh an rothaíocht sábháilte tarraingteach. Cinnte a dhéanamh de 
go gcuirfear oiliúint ar fáil maidir le rialacha tráchta ar bhóithre ar fud na hEorpa, go háirithe maidir 
le rothair leictreacha agus na cinn nach dteastaíonn ceadúnas tiomána lena n-aghaidh. Ba cheart a 
cheangal ar tháirgeoirí rothar leictreach eolas a chur ar fáil maidir le húsáid na rothar leictreach 
agus na rioscaí a bhaineann leo. Cosaint dhlíthiúil a thabhairt do rothaithe i gcás timpistí le feithiclí 
(féach Rialachán na hÍsiltíre). Tacaímid le limistéir thiomnaithe atá saor ó ghluaisteáin i gcathracha 
(gan dochar a dhéanamh do limistéir thráchtála). Ar an iomlán, tabhair tosaíocht agus cearta breise 
do rothaithe agus coisithe thar fheithiclí innealta agus san am céanna cinntigh sábháilteacht ar 
bhóithre i gcomhréir le rialacha tráchta.  
 
Tá an méid sin tábhachtach i ngeall go mbaineann tairbhí leis an rothaíocht do shláinte an duine agus 
an phobail, do cháilíocht an aeir, do leibhéil torainn, don aeráid agus don trácht i lár cathracha. Is gá 
go mothóidh rothaithe agus coisithe sábháilte, agus rioscaí a bhaineann le húsáid mhéadaithe na 
rothar leictreach á gcur san áireamh. In amanna, ní bhíonn lánaí rothaíochta ar fáil, sin nó ní bhaineann 
caighdeán sách maith leo.  
 
 
5. Molaimid go mbeidh an táirgeacht bhia mar chuid den oideachas poiblí. Fóirdheontais agus 
tacaíocht a chur ar fáil chun garraithe a chruthú i scoileanna más féidir, sin agus tionscadail 
gharraíodóireachta uirbeacha a bhunú do spásanna poiblí agus príobháideacha. An gá atá le spás, 
uisce agus bonneagar tacaíochta, ní mór dó a bheith mar chuid de chreataí pleanála uirbí. Mar 
shamplaí, d’fhéadfaí carrchlóis a úsáid don ghlasú, an gharraíodóireacht ingearach a dhéanamh ar 
fhoirgnimh, nó d’fhéadfadh sainorduithe a bheith ann maidir le spásanna glasa a chuimsiú chun 
cead tógála a fháil. Dea-chleachtais agus cleachtais nuálacha a chomhroinnt ar fud na mBallstát go 
léir. 
 
Cuireann tionscadail gharraíodóireachta chun cinn athléimneacht cathracha agus na daoine atá ina 
gcónaí iontu, sin agus tógann siad le chéile daoine de gach aois chomh maith le grúpaí sóisialta. 
Cuireann níos mó spás glas le caighdeán an tsaoil, le cáilíocht an aeir, leis an tsláinte intinne agus 
fhisiciúil agus leis an gcomhshaol.  
 
 
Foshruth 1.2 Oideachas faoin gcomhshaol  
 
6. Molaimid go nglacfaidh an tAontas treoir lena gceanglófar ar chláir forbartha uirbí ceanglais 
chomhshaoil shonracha a chomhlíonadh chun cathracha a dhéanamh níos glaise. Ba cheart feidhm 
a bheith ag an treoir maidir le réadmhaoin phríobháideach agus phoiblí agus le spásanna 
príobháideacha agus poiblí, cuir i gcás foirgnimh nua atá á dtógáil. Leis an treoir, ba cheart 
caighdeáin íosta a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go mbíonn foirgnimh agus spásanna chomh glas 
agus is féidir. Tagraíonn an focal ‘glas’ sa chás seo d’úsáid foinsí inathnuaite fuinnimh, tomhaltas 
fuinnimh níos ísle, leibhéil ísle astaíochtaí CO2 agus plandaí a chur mar chuid de thionscadail 
ailtireachta. 
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Cuidíonn cathracha níos glaise go mór chun laghdú a dhéanamh ar thionchar an athraithe aeráide ar 
astaíochtaí, cuir i gcás astaíochtaí CO2 agus ózóin, ar astaíochtaí iad ag a mbíonn drochthionchar ar 
shláinte na saoránach. Cuireann an infheistíocht i gcathracha níos glaise le forbairt inbhuanaithe 
pobal, rud lena mbaineann buntáistí eacnamaíocha agus sóisialta fadtéarmacha. 
 
 
7. Le cúnamh ó na Ballstáit, molaimid go bhforbróidh, go nglacfaidh agus go gcuirfidh an tAontas i 
bhfeidhm comhchairt Eorpach lena ndíreofar ar shaincheisteanna comhshaoil agus ar na 
deacrachtaí a bhaineann leo. Cuirfidh an chomhchairt sin creat ar fáil do na Ballstáit chun feachtais 
rialta faisnéise agus oiliúna a fhorbairt, feachtais a scaipfear ar na meáin go léir ar a bhfuil fáil agus 
ar thairseach faisnéise thiomnaithe nua. Ba cheart na feachtais sin a reáchtáil ar fud an Aontais agus 
ar gach leibhéal chun feasacht a chothú i measc na saoránach go léir maidir leis an gcomhshaol.  
 
Easpa comhordúcháin idir na Ballstáit, cuireann sin srian ar éifeachtúlacht na bhfeachtas atá ann 
cheana agus a chuireann moill ar iarrachtaí chun dúshlán domhanda an athraithe aeráide a chomhrac. 
Le comhchairt cothófar sineirgí idir pleananna gnímh na mBallstát lena gcinnteofar gur mó an tionchar 
a bheidh ag na hiarrachtaí. Sa bhreis air sin, chinnteodh sé go gcuirfí faisnéis shoiléir leanúnach i láthair 
na saoránach maidir leis an tionchar a bhíonn ag an méid a dhéanann siad ó lá go lá, cuir i gcás an 
modh iompair a roghnaíonn siad agus cóireáil dramhaíola. 
 
  

 
 
Sruth 2: Ár gcomhshaol agus ár sláinte a chosaint  
 
Foshruth 2.1 Comhshaol nádúrtha sláintiúil  
 
8. Molaimid go dtabharfar isteach córas lipéadaithe grádaithe aonfhoirmeach lena dtaispeánfar lorg 
éiceolaíoch iomlán gach táirge a cheannaítear laistigh den Aontas. Ní mór do tháirgí a thiocfaidh as 
lasmuigh den Aontas an córas lipéadaithe sin a urramú ar bhealach trédhearcach. Ba cheart an córas 
sin a bhunú ar chritéir lipéadaithe shoiléire ar na táirgí iad féin, agus ba cheart, mar shampla, cód 
QR a bheith mar chuid den chóras chun faisnéis níos mionsonraithe a thabhairt faoin táirge.  
 
An fhaisnéis sin faoi shaolré an táirge, is rud bunúsach í do na saoránaigh go léir laistigh den Aontas 
chun tomhaltóirí a chumhachtú i dtaca lena ngníomhaíochtaí ceannaigh. Is é an toradh a bheidh air 
go ndéanfaidh siad cinntí freagracha chun cur le cosaint a dtimpeallachta. 
 
 
9. Molaimid gur cheart níos mó infheistíocht airgeadais a dhéanamh chun foinsí fuinnimh nua atá 
neamhdhíobhálach don chomhshaol a fhiosrú agus, go dtí sin, infheistíocht bhreise a dhéanamh i 
réitigh optamacha an táirgthe fuinnimh atá ann cheana. Molaimid freisin eolas agus oideachas a 
chur ar phobal na hEorpa faoi fhoinsí sonracha fuinnimh ar bhealach atá go hiomlán trédhearcach. 
Molaimid go láidir machnamh a dhéanamh ar na tionchair éiceolaíocha agus shóisialta go léir a 
bhaineann leis an bpróiseas táirgthe fuinnimh don ghlúin seo agus do na glúnta amach anseo. 
 
Tá ardleibhéil astaíochtaí carbóin agus substaintí tocsaineacha eile againn i ngeall ar an táirgeadh 
fuinnimh, dhá rud a dhéanann díghrádú ar an gcomhshaol agus ar cháilíocht an aeir. Chun go mbeimid 
i gcomhréir leis na treoracha Eorpacha agus le moltaí thuarascálacha IPCC agus le spriocanna COP 26, 
tá gá le níos mó taighde agus infheistíochta chun táirgeadh fuinnimh atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach. 
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Foshruth 2.2 Ár mbithéagsúlacht a chosaint  
 
10. Molaimid go ndéanfar laghdú ollmhór ar lotnaidicídí ceimiceacha agus ar leasacháin 
cheimiceacha i ngach cineál feirme, trí chur i bhfeidhm comhchaighdeán níos airde a fhorfheidhmiú, 
trí dhlús a chur leis an taighde ar roghanna malartacha nádúrtha agus trí thacú le glacadh na réiteach 
nua, oiliúint le haghaidh feirmeoirí san áireamh.  
 
Cé go bhfuil dul chun cinn déanta maidir le leasacháin mhalartacha agus lotnaidicídí malartacha, níl 
an chuid is mó díobh inúsáidte d’fheirmeacha móra go fóill. Dá bhrí sin, tá gá le hiarracht níos leanúnaí 
chun réitigh nua a ghiniúint. Ba cheart an caiteachas poiblí agus caighdeáin níos fearr maidir le 
lotnaidicídí agus leasacháin a úsáid chun tacú leis an taighde. Is gá torthaí an taighde a scaipeadh go 
tapa ar fud an Aontais. 
 
 
11. Molaimid go gcuirfear síneadh le limistéir faoi chosaint chun an bhithéagsúlacht a chaomhnú 
(mamaigh, éin, feithidí agus plandaí), agus feabhas a chur ar an smacht reachta maidir le 
hidirghabháil ón duine sna limistéir sin. Na limistéir faoi chosaint sin, ní hamháin go gcaithfear leo 
mar oileáin, ach mar chontanam le limistéir uirbeacha níos glaise, agus leanfaidh siad caighdeáin 
chomhchuibhithe an Aontais. 
 
Tá an dífhoraoisiú ag cur isteach go mór ar an mbithéagsúlacht. Ceann de na príomhbhealaí atá ann 
chun bithéagsúlacht na talún a chosaint is ea limistéir faoi chosaint a chruthú. Mar sin féin, tá sé 
deacair limistéir faoi chosaint a chaomhnú i ngiorracht do chathracha truaillithe, sin nó cur isteach ón 
duine a sheachaint nuair nach bhfuil an timpeallacht neamhdhíobhálach don nádúr.  Ní mór dúinn na 
limistéir chónaitheacha a dhéanamh níos glaise agus iad a chomhtháthú leis an nádúr timpeall orthu. 
 
 
12. Molaimid go ndéanfar na fóirdheontais chineálacha don talmhaíocht a atreorú go príomha chuig 
tionscadail a bhaineann leis an talmhaíocht inbhuanaithe a fhorbairt, agus meas ar an nádúr agus 
ar oibrithe san áireamh. Ba cheart do na tairbhithe caighdeáin shoiléire chomhshaoil a 
chomhlíonadh agus ba cheart faireachán géar a dhéanamh orthu. 
 
Creidimid nár cheart aon chineál talmhaíochta a spreagadh ach amháin an talmhaíocht inbhuanaithe, 
rud arb é is ciall leis na cistí a úsáidtear d’fhóirdheontais chineálacha faoi láthair a atreorú. Ina 
theannta sin, d’fhéadfaí éifeachtúlacht na gcistí a úsáidfear a mhéadú trí dhíriú ar thionscadail a 
dhéanfaidh athrú ó bhonn agus ar réitigh nuálacha, seachas ar íocaíochtaí bliantúla. Ba cheart 
faireachán níos fearr a dhéanamh ar thionchar éiceolaíoch gníomhaíochtaí talmhaíochta agus na 
dtionscadal. Ní mór cearta na n-oibrithe a chur san áireamh mar chuid den inbhuanaitheacht.  
 
 
13. Molaimid go gcinnteoidh an tAontas iomaíochas dílis do tháirgí talmhaíochta atá 
neamhdhíobhálach don chomhshaol trí chaighdeáin níos déine a bhunú do tháirgí an Aontais agus 
do na táirgí a iompórtálfar araon, trí inrianaitheacht, lipéadú agus rialú cáilíochta na dtáirgí sin a 
chinntiú. 
 
Táirgeadh níos ísle na dtáirgí talmhaíochta inbhuanaithe, bíonn tionchar aige sin ar cé chomh 
hiomaíoch atá siad ó thaobh costais de. Ba cheart na táirgí a iompórtáiltear a bheith i gcomhréir leis 
na caighdeáin dhiana chéanna atá ann i dtaca le tionchar éiceolaíoch a dtáirgthe. Tá údaráis uainn atá 
in ann inrianaitheacht na dtáirgí talmhaíochta a iompórtáiltear a chinntiú. 
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14. Molaimid go ndéanfar foraoisiú agus athfhoraoisiú tapa ar mhórscála san Aontas trí úsáid na 
talún a uasmhéadú. Ba cheart díriú go speisialta ar athfhoraoisiú a dhéanamh ar fhoraoisí 
dúshaothraithe nó ar fhoraoisí a scriosadh, sin agus foraoisiú a dhéanamh ar limistéir a bhfuil ithir 
dhíghrádaithe iontu. Ba cheart réitigh nua níos freagraí a chur chun cinn le húsáid níos fearr a bhaint 
as adhmad, e.g. é a chur in ionad plaisteach agus ábhair cheimiceacha eile, éifeachtúlacht fuinnimh 
níos fearr ó bhithmhais a chinntiú, agus táirgí adhmaid a athchúrsáil. 
 
Is léir an tionchar dearfach atá ag an bhforaoisiú ar an gcomhshaol agus ar an mbithéagsúlacht i 
gcoitinne. San am céanna, is gá dúinn níos lú adhmaid a úsáid chun tine a chur síos ach i gcás táirgí a 
bhfuil breisluach ard acu, cuir i gcás táirgí a úsáidtear in áit táirgí plaisteacha, tá úsáid adhmaid fíor-
riachtanach. 
 
 
Foshruth 2.3 Bia sábháilte sláintiúil 
 
15. Molaimid go gcuirfear deireadh tapa céimnitheach le pacáistíocht bhia neamh-inbhuanaithe, 
pacáistíocht phlaisteach agus pacáistíocht ó ábhair dho-bhith-dhíghrádaithe san áireamh. Molaimid 
é sin a bhaint amach trí dhreasachtaí airgeadais a chur ar fáil do chuideachtaí a athraíonn chuig 
pacáistíocht atá go hiomlán bith-dhíghrádaithe, infheistíocht a dhéanamh sa taighde i roghanna 
malartacha agus pionóis a thabhairt isteach le gearradh ar chuideachtaí nach n-úsáideann 
pacáistíocht bhith-dhíghrádaithe. 
 
Tá dramhaíl phlaisteach, ó mhicreaphlaistigh go háirithe, ann go flúirseach agus díghrádaíonn sí go 
mall. Tomhaltas na dramhaíola sin, déanann sé dochar do cháilíocht agus do shábháilteacht an bhia 
agus, san am céanna, cuireann sé sláinte an duine agus ainmhithe i mbaol. Ina theannta sin, an dlí 
Eorpach atá ann faoi láthair agus atá dírithe ar phacáistíocht dho-bhith-dhíghrádaithe, ní leor é.  
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16. Molaimid go gcuirfear deireadh de réir a chéile leis an dianfheirmeoireacht ainmnithe, deireadh 
a chur le dálaí maireachtála drochmheasúla ainmhithe san áireamh. Molaimid go dtabharfar isteach 
gnásanna coiteanna don fheirmeoireacht ainmhithe (e.g. líon uasta ainmhithe, spás 
leordhóthanach lasmuigh) agus infheistíocht níos láidre a dhéanamh i modhanna neamhdhiana (an 
fheirmeoireacht fhairsing agus an fheirmeoireacht inbhuanaithe) trí dhreasachtaí airgeadais agus 
oiliúint a chur ar fáil d’fheirmeacha chun tacú leis an athrú sin. 
 
Deireadh de réir a chéile a chur leis an dianfheirmeoireacht, laghdóidh sé sin leibhéil an truaillithe 
comhshaoil agus cuirfidh sé leis an gcaomhnú nádúrtha. Thairis sin, deireadh de réir a chéile a chur 
leis an dianfheirmeoireacht ainmhithe, laghdóidh sé sin an líon cógas a theastóidh chun dul i ngleic le 
galair in ainmhithe, sin agus cuirfidh sé le cáilíocht ár mbia. Ní éiríonn leis an dianfheirmeoireacht ar 
ainmhithe folláine na n-ainmhithe a urramú ach tá bealaí níos inbhuanaithe feirmeoireachta ann, cuir 
i gcás an fheirmeoireacht fhairsing, agus tá gá le fóirdheontais chun cuidiú le feirmeoirí na bealaí sin 
a leanúint. 
 
 
17. Molaimid go ndéanfar rialú níos déine ar an toirmeasc ar úsáid neamhriachtanach 
antaibheathach agus drugaí eile d’ainmhithe i mbreiseáin bheathaithe d’ainmhithe: fíoraímis sin! 
Molaimid nach ndéanfar úsáid antaibheathach a údarú san fheirmeoireacht ach amháin nuair a 
bhíonn fíorghá leo chun sláinte agus folláine ainmhithe a chosaint, seachas ar bhealach coisctheach. 
Sa bhreis air sin, is gá níos mó infheistíochta a dhéanamh sa taighde ar antaibheathaigh atá níos 
éifeachtúla, roghanna malartacha a fhorbairt agus, san am céanna, forbairt a dhéanamh ar an 
taighde atá ann cheana féin ar antaibheathaigh. 
 
Tá laghdú tagtha ar fhrithsheasmhacht an duine in aghaidh antaibheathach i ngeall go n-itheann siad 
bia ó ainmhithe ar tugadh antaibheathaigh dóibh. Thairis sin, tá am ag teastáil chun roghanna 
malartacha feiliúnacha ar antaibheathaigh atá ann cheanna a chruthú agus chun a chinntiú go mbeidh 
feirmeoirí ar an eolas fúthu, sin agus go mbeidh siad réidh chun iad a úsáid. Aithnímid go bhfuil 
Treoracha Eorpacha ann cheana féin maidir le hantaibheathaigh ach níor cuireadh na Treoracha sin i 
bhfeidhm ar an gcaoi chéanna ar fud na mBallstát. Ar deireadh, baintear mí-úsáid as drugaí 
d’ainmhithe ar chúinsí dópála agus, dá bhrí sin, le reachtaíocht níos láidre maidir leis an ábhar, cuirfear 
feabhas ar fholláine ainmhithe agus cuirfear le cáilíocht a mbeatha. 
 
  
18. Molaimid go gceanglófar leis an reachtaíocht Eorpach dearbhuithe maidir le húsáid substaintí 
hormónacha agus suaiteoirí inchríneacha chun bia a tháirgeadh: cineál, méid agus nochtadh an 
táirge deiridh a úsáideadh. Na táirgí bia go léir, na substaintí sin san áireamh, ní mór lipéid 
mhionsonraithe a bheith acu ar a gcuid pacáistíochta lena dtaispeántar an fhaisnéis sin agus an fáth 
ar baineadh úsáid astu. Ina theannta sin, ní mór dúinn dlús a chur leis an taighde ar éifeachtaí 
substaintí hormónacha agus suaiteoirí inchríneacha ar shláinte an duine. 
 
Ní bhaineann inrianaitheacht le táirgí bia faoi láthair, go háirithe i dtaca le substaintí hormónacha agus 
suaiteoirí inchríneacha. Measaimid go bhfuil gá le trédhearcacht i dtáirgeadh bia chun cuntasacht a 
chinntiú. Freisin, ba cheart eolas a bheith ag tomhaltóirí ar cad go díreach atá ina gcuid bia agus ba 
cheart dóibh a bheith in ann rogha a dhéanamh maidir leis an méid a itheann siad. Anuas air sin, níl 
taighde leordhóthanach ann maidir leis an tionchar (agus na rioscaí féideartha) a bhaineann le táirgí 
bia ina bhfuil substaintí hormónacha agus suaiteoirí inchríneacha ar dhaoine nuair a itheann siad na 
táirgí sin. 
 
 
19. Molaimid go gcuirfear in aghaidh bia próiseáilte trí cháin a ghearradh ar bhia míshláintiúil agus 
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na cistí a shlógtar a infheistiú i mbia sláintiúil. Molaimid go dtabharfar isteach córas scórála uile-
Eorpach do bhia sláintiúil bunaithe ar na cleachtais is fearr sna Ballstáit maidir le lipéadú bia agus 
tomhaltóirí a chur ar an eolas faoi airíonna sláinte bia.  
 
Ar an gcaoi sin, is féidir na cistí a shlógfar mar acmhainn chun bearta ardaithe feasachta agus feachtais 
fógraíochta a fhorbairt, tús áite a thabhairt don bhia sláintiúil san oideachas agus bia míshláintiúil a 
dhéanamh níos dofheicthe in ollmhargaí. Freisin, nuair a dhéantar infheistíocht i mbia sláintiúil, 
cuirtear le sláinte ghinearálta na ndaoine, rud a laghdaíonn leibhéal an chaiteachais phoiblí is gá chun 
dul i ngleic le fadhbanna sláinte arb iad drochnósanna itheacháin is cúis leo. Ina theannta sin, táimid 
den bharúil go spreagfaidh cáin agus fóirdheontais cuideachtaí chun táirgí bia níos sláintiúla a 
tháirgeadh. 
 
  

Sruth 3: Ár ngeilleagar agus ár dtomhaltas a atreorú 
 
Foshruth 3.1 An rótháirgeadh agus an róthomhaltas a rialú  
 
20. Molaimid go ndéanfaidh an tAontas níos mó chun tomhaltóirí a chumasú agus a dhreasú le táirgí 
a úsáid ar feadh tréimhse níos faide. Ba cheart don Aontas an dífheidhmeacht bheartaithe a 
chomhrac trí shíneadh a chur le baránta táirgí agus praghas uasta a shocrú do pháirteanna spártha 
tar éis don bharánta dul in éag. Ba cheart do na Ballstáit go léir buntáiste cánach a thabhairt isteach 
do sheirbhísí deisiúcháin, mar atá déanta sa tSualainn. Ba cheart a cheangal ar mhonaróirí saolré 
ionchasach a dtáirgí a dhearbhú. Ba cheart don Aontas faisnéis a sholáthar faoin gcaoi le táirgí a 
athúsáid agus a dheisiú ar ardán ar líne agus tríd an oideachas. 
 
An tsochaí dhiomailteach aon úsáide atá againne, níl sí inbhuanaithe ó tharla go ngineann sí an 
iomarca dramhaíola. Trí na bearta molta a chur i bhfeidhm, bogfaimid i dtreo sochaí a athúsáideann, 
a dheisíonn agus a laghdaíonn na táirgí a úsáidtear inti, rud a laghdóidh an róthomhaltas. 
 
 
21 Molaimid go gcuirfidh an tAontas caighdeáin mhonaraíochta chomhshaoil níos déine i bhfeidhm 
agus go gcinnteoidh sé dálaí oibre cothroma tríd an slabhra táirgthe ina iomláine. Ba cheart 
caighdeáin táirgthe an Aontais a bheith níos inbhuanaithe, iad comhchuibhithe ar fud na mBallstát 
agus iad curtha i bhfeidhm ar earraí a iompórtáiltear. Ba cheart caighdeáin shóisialta a chur san 
áireamh iontu freisin, cuir i gcás pá maireachtála do na hoibrithe a dhéanann na hearraí a tháirgeadh 
agus caighdeáin mhaithe oibre i monarchana. Táirgí nach gcomhlíonann na caighdeáin sin, ba cheart 
pionós éigin a ghearradh orthu. 
 
Tá sé tábhachtach caighdeáin mhonaraíochta aonchineálacha chomhshaoil agus shóisialta a bhunú 
san Eoraip chun a chinntiú go ndéantar na táirgí go léir a tháirgeadh ar bhealach inbhuanaithe. Tá na 
bearta sin ríthábhachtach chun ár ngeilleagar a atreorú agus chun pátrúin táirgthe cuideachtaí a athrú. 
 
 
22 Molaimid go dtabharfaidh an tAontas agus na Ballstáit bearta isteach lena gcuirfear srian ar 
fhógraíocht a dhéanamh ar tháirgí a dhéanann dochar don chomhshaol. Táirgí ag a bhfuil scór íseal 
inbhuanaitheachta, ba cheart séanadh éigeantach a bheith ag gabháil leis an bhfógraíocht go léir a 
ndéantar orthu chun a thabhairt le fios go ndéanann siad dochar don chomhshaol. I gcás táirgí nach 
bhfuil inbhuanaithe ar aon bhealach, ba cheart don Aontas toirmeasc a chur ar fhógraíocht orthu. 
 
Cuireann an fhógraíocht an tomhaltas chun cinn, agus níor cheart táirgí a dhéanann dochar don 
chomhshaol a chur chun cinn. Ar an gcaoi sin, is lú i bhfad an seans atá ann go gceannóidh daoine 



 

 Painéal 3 Seisiún 3 - 12 
 

Painéal Saoránach Eorpach 3: ‘An t-athrú aeráide agus an comhshaol / an tsláinte’ 

Grianghraf © An tAontas Eorpach, 2021 – EP/Kenton Thatcher 

táirgí a dhéanann dochar don chomhshaol.  
 
 
23 Molaimid go gcuirfidh an tAontas i bhfeidhm, agus go leathnóidh sé amach, bonneagar do 
scéimeanna aisíoca éarlaise le haghaidh na pacáistíochta príomhúla go léir atá déanta de ghloine, 
plaisteach, alúmanam etc. ar bhealach aonchineálach ar fud an Aontais. Am ar bith is féidir, ba 
cheart do mhonaróirí na coimeádáin a sheoltar ar ais chucu a athúsáid trí na coimeádáin sin a 
steiriliú, seachas díreach an t-ábhar a athchúrsáil. Sa bhreis ar choimeádáin do bhia agus 
deochanna, d’fhéadfaí cineálacha eile buidéal agus coimeádán a chur san áireamh mar chuid den 
scéim, cuir i gcás buidéil seampú. 
 
Faoi láthair, caitheann tomhaltóirí amach an iomarca pacáistíochta, pacáistíocht a thruaillíonn ár n-
éiceachórais agus a dhéanann dochar dóibh. Cuidíonn scéimeanna aisíoca éarlaise chun dramhaíl a 
laghdú trí shaoránaigh a spreagadh le pacáistíocht a thabhairt ar ais in ionad í a chaitheamh amach. 
Tríd an scéim a leathnú amach, úsáidimid níos lú acmhainní agus laghdaímid an méid dramhaíola a 
tháirgimid. 
 
 
Foshruth 3.2 Dramhaíl a laghdú 
 
24 Molaimid go gcuirfear chun cinn cur chun feidhme feabhsaithe na mbeartas maidir leis an 
ngeilleagar ciorclach ar leibhéal na hEorpa, lena ndíreofar ar chorparáidí agus ar shaoránaigh araon, 
trí dhreasachtaí airgeadais dóibh siúd a chomhlíonann é. 
 
Má laghdaíonn cuideachtaí an fórsa oibre atá acu, má chliseann orthu nó má dhúnann siad go fiú, 
beidh go leor daoine dífhostaithe. Trí athoiliúint a chur orthu siúd atá dífhostaithe, is éard a bheidh á 
chur chun cinn againn cleachtais atá sábháilte ó thaobh an chomhshaoil de agus, san am céanna, 
cuirfimid srian leis an dífhostaíocht agus cuirfimid chun cinn an chaoi le geilleagar éagsúlaithe a 
nuachóiriú. 
 
 
25 Molaimid go ndéanfaidh an tAontas úsáid pacáistíochta atá neamhdhíobhálach don chomhshaol 
a rialú (i.e. pacáistíocht atá déanta de tháirgí bith-dhíghrádaithe nó táirgí is féidir a athchúrsáil, sin 
nó táirgí atá níos marthanaí, oiread agus is féidir) agus/nó úsáid pacáistíochta nach nglacann an 
méid céanna spáis. Ar an bpacáistíocht sin freisin, beidh faisnéis i bhfoirm cód QR faoi phróiseas 
athchúrsála agus/nó diúscartha na pacáistíochta a luaithe agus a bheidh tú réidh léi. 
 
Ó tharla gurb é an toradh a bheidh ar an moladh sin níos lú pacáistíochta agus nach nginfear an méid 
céanna dramhaíola agus dá bhrí sin níos lú truaillithe, beidh an comhshaol níos glaine, rud a laghdóidh 
an lorg carbóin sa deireadh thiar. Ina theannta sin, laghdófar an muirear cánach ar tháirgeoirí. 
 
 
Foshruth 3.3 Táirgí córa, rochtain chomhionann agus tomhaltas cóir  
 
26 Molaimid go gcuirfidh an tAontas creat dlíthiúil ar bun chun rochtain inacmhainne níos fearr a 
chinntiú ar tháirgí bia áitiúla ardcháilíochta do thomhaltóirí uile na hEorpa. 
 
Faoi láthair, níl ann do thuiscint uilíoch ar leibhéal an Aontais ar a bhfuil i gceist le bia áitiúil 
ardcháilíochta. Is gá an bhearna sin a líonadh.  
Táirgí ar chaighdeán íseal a iompórtáil isteach, bíonn tionchar díreach diúltach aige sin ar an 
gcomhshaol. Chun dul i ngleic leis an athrú aeráide, ní mór dúinn na rudaí go léir is cúis leis a chomhrac, 



 

 Painéal 3 Seisiún 3 - 13 
 

Painéal Saoránach Eorpach 3: ‘An t-athrú aeráide agus an comhshaol / an tsláinte’ 

Grianghraf © An tAontas Eorpach, 2021 – EP/Kenton Thatcher 

táirgí ar chaighdeán íseal san áireamh:  is gá an t-achar iompair a laghdú agus taobhú le táirgí 
séasúracha.  
Tá gealladh faoin moladh seo i ngeall go bhféadfaí é a chur i bhfeidhm ar tháirgí neamhbhia freisin. 
 
 
27 Molaimid go ndéanfaidh an tAontas an taighde a spreagadh trí scéimeanna cistiúcháin chun táirgí 
níos inbhuanaithe, níos inacmhainne a thabhairt isteach i margadh na hEorpa. Laistigh den Aontas 
freisin, ní mór dúinn comhairliúcháin a eagrú leis na saoránaigh ar gach leibhéal den phróiseas 
cinnteoireachta, an leibhéal áitiúil san áireamh, chun na riachtanais atá orthu maidir le táirgí 
inbhuanaithe a shainaithint. 
 
Dar linn, tá easpa taighde déanta ar tháirgí inbhuanaithe agus tá géarghá le níos mó cistí a 
leithdháileadh ar an taighde, rud a thabharfaidh rochtain do mhuintir na hEorpa ar tháirgí 
inbhuanaithe agus ar tháirgí inbhuanaithe níos inacmhainne. Ní mór do shaoránaigh a bheith 
rannpháirteach sa phróiseas cinnteoireachta. An clár oibre maidir leis an taighde agus an nuálaíocht, 
ní mór é a leagan amach i dteannta leis na saoránaigh.  Ní mór saoránaigh a chur ar an eolas faoi na 
gníomhaíochtaí leantacha agus ní mór aiseolas a thabhairt dóibh.  
 
 
28 Molaimid go n-aimseoidh an tAontas sásra rialacháin maidir le táirgí faisin a thagann isteach sa 
chómhargadh. Is éard a bheadh mar aidhm ag an sásra sin tomhaltas níos fearr a spreagadh a bhuí 
le táscaire lena dtabharfar ráthaíocht go gcomhlíonann táirge critéir inbhuanaithe. 
 
Déanann earnáil an fhaisin rótháirgeadh ar tháirgí ar chaighdeán íseal lasmuigh de theorainneacha na 
hEorpa, ní leanann sí gnásanna eiticiúla agus níl sí inbhuanaithe. Ní mór dúinn teacht ar shásra cóir 
lena gcumasófar tomhaltas níos fearr i measc tomhaltóirí. Mar sin féin, tá sé tábhachtach gan cáin a 
ardú, ó tharla go mbeadh tionchar diúltach aige sin ar thomhaltóirí na hEorpa, rud a laghdódh an 
chumhacht cheannaigh atá acu. Ba cheart an tomhaltóir a bheith ar an eolas faoi na dálaí inar 
cruthaíodh na táirgí a cheannaíonn siad, sin agus má chomhlíonann siad gnásanna inbhuanaithe 
cáilíochta. 
 
 

Sruth 4: Sochaí inbhuanaithe a fhorbairt  
 
Foshruth 4.1 An fuinneamh in-athnuaite anois  
 
29 Molaimid go nglacfaidh an tAontas bearta chun go mbeidh scagairí CO2 éigeantach, i 
monarchana guail go háirithe, ar feadh idirthréimhse, fad is go mbímid go mbeimid go fóill ag brath 
ar fhuinneamh traidisiúnta. Sa bhreis air sin, molaimid go gcuirfidh an tAontas cúnamh airgeadais 
ar fáil do na Ballstáit nach bhfuil na hacmhainní airgeadais acu chun scagairí CO2 a chur i bhfeidhm. 
Braitheann an tacaíocht sin ar bheartais an Aontais maidir leis an aeráid a chomhlíonadh, ar beartais 
iad atá nasctha le Comhaontú Pháras, leis an gComhaontú Glas agus le haon dlí nua maidir leis an 
aeráid. Is céim nithiúil é seo a bheidh le glacadh sa bhreis ar an infheistíocht leanúnach sa taighde 
ar tháirgeadh fuinnimh sábháilte agus chun tacú leis na Ballstáit le spriocanna coiteanna laghdaithe 
a glacadh cheana a bhaint amach de réir a chéile. 
 
Tá a fhios againn go gcruthaíonn úsáid breoslaí indóite gáis ceaptha teasa agus ní mór do Bhallstáit an 
Aontais an úsáid a bhaineann siad as an gcineál fuinnimh sin a laghdú chun Comhaontú Pháras a 
chomhlíonadh. Ó tharla nach féidir linn deireadh a chur le hastaíochtaí CO2 láithreach bonn, agus i 
ngeall go mbraithimid go fóill ar ghual, ní mór dúinn bearta gearrthéarmacha agus fadtéarmacha 
araon a ghlacadh. I ngeall gur leas coiteann é CO2 a laghdú, leas a dhéanann difear do na saoránaigh 
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go léir sna Ballstáit agus lasmuigh den Aontas, tá a chuid dualgas féin ar an Aontas ina cháil mar 
institiúid, is iad sin moltaí a dhéanamh agus réitigh a éascú ó tharla nach féidir leis na Ballstáit na 
spriocanna sin a bhaint amach agus iad ag gníomhú ina n-aonar. 
 
 
30 Molaimid go laghdófar dianphórúchán ainmhithe ar mhórscála chun táirgeadh meatáin agus 
truailliú an uisce a laghdú. Chuige sin, déanfaidh an tAontas athbhreithniú ar an gComhbheartas 
Talmhaíochta chun fóirdheontais a stiúradh i dtreo na talmhaíochta inbhuanaithe áitiúla. Tacóidh 
scéim lipéadaithe leis sin, scéim a chuirfidh ar chumas tomhaltóirí táirgí feola inbhuanaithe a 
aithint, i measc scéimeanna eile. Sa bhreis air sin, molaimid don Aontas infheistíocht a dhéanamh i 
modhanna chun ábhar dramhaíola ó tháirgeadh ainmhithe a athúsáid i dtionscail eile. 
 
Tá méadú ag teacht ar an daonra agus is mó an t-éileamh a bheidh ar fheoil amach anseo dá bharr. 
Dá bhrí sin, ní mór dúinn tomhaltas feola a laghdú. Ó tharla gurb iad gáis ceaptha teasa is cúis le 
meatán, creidimid gurb í an talmhaíocht ainmhithe an áit is soiléire le díriú air leis an laghdú a 
dhéanamh. Tá a fhios againn go léir gur gá dúinn níos lú feola a ithe, agus dá bhrí sin is gá líon an 
eallaigh a laghdú. 
 
 
31 Cé gur próiseas dian ar chostas é hidrigin ghlas a ghiniúint i ngeall gur cheart 75% d’fhuinneamh 
a tháirgeadh chun 25% de hidrigin a fháil, éilímid gurb iomaí gné dhearfach a bhaineann leis an 
gcineál fuinnimh sin. Is é an réiteach is fearr a d’fhéadfadh a bheith ann fuinneamh a tháirgeadh 
gan CO2 fad agus atá hidrigin ghlas á forbairt againn. Ba cheart fuinneamh na gaoithe a úsáid chun 
hidrigin ghlas a tháirgeadh agus ba cheart don Aontas níos mó infheistíochta a dhéanamh agus 
táirgeadh fhuinneamh na gaoithe a mhéadú, sin agus an fuinneamh a stóráil do na riachtanais a 
bheidh ann amach anseo. 
 
Tá hidrigin ghlas solúbtha agus is féidir linn í a stóráil agus nuair atá an t-éileamh ann, is féidir linn an 
fuinneamh sin a úsáid. Ní bhaineann aon truailliú CO2 leis. 
 
 
Foshruth 4.2. Tacaíocht a thabhairt don athrú  
 
32 Molaimid go gcuirfidh an tAontas córas iallaigh agus luaíochta ar bun chun an truailliú a 
chomhrac, cuir i gcás truailliú an uisce, na hithreach, an aeir agus truailliú ó radaíocht.  Fíneálacha a 
ghearradh ar údair an truaillithe, chomh maith le tacaíocht éigeantach ó shaineagraíocht a bheidh 
deartha go speisialta chun cuidiú le heintitis an truailliú a dhíothú agus an t-éiceachóras a athbhunú. 
Ba cheart ról ceannasach a bheith ag an eagraíocht sin maidir le leibhéal an truaillithe a chosc agus 
smacht a choinneáil air. 
 
Tá sé tábhachtach dualgais údair an truaillithe a chur i dtábhacht, sin agus eintitis a spreagadh chun 
an truailliú a laghdú agus iad ag iarraidh truailliú nialasach a bhaint amach. Tá sé ríthábhachtach 
pláinéad sláintiúil a bheith againn i ngeall go bhfuil sé sin nasctha go díreach lenár bhfolláine féin agus 
leis an saol a bheidh againn amach anseo. 
 
 
33 Molaimid go gcuirfidh an tAontas ar bun suíomh gréasáin/ardán ar leith a bheidh fíoraithe ag an 
iliomad saineolaithe ar a gcuirfear ar fáil faisnéis éagsúil eolaíoch maidir leis an gcomhshaol agus ar 
a ndéanfar nuashonrú go tráthrialta. Beidh sé éasca do shaoránaigh rochtain a fháil air agus beidh 
sé trédhearcach freisin. Beidh an suíomh gréasáin/an t-ardán nasctha le fóram ar a mbeidh 
saoránaigh agus saineolaithe in ann idirghníomhú lena chéile. Molaimid go láidir freisin feachtas ar 
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na meáin a thosú chun an suíomh gréasáin/an t-ardán sin a chur chun cinn (cuir i gcás trí chainéil ar 
na meáin shóisialta amhail YouTube, TikTok, LinkedIn). 
 
Is gá go mbeidh na saoránaigh go léir in ann teacht ar fhoinsí faisnéise neamhspleácha bunaithe ar an 
eolaíocht chun tuiscint a fháil ar shaincheisteanna maidir leis an athrú aeráide (na hiarmhairtí a 
ghabhann leis agus na céimeanna is gá chun é a thiontú thart), sin agus chun an bhréagnuacht a 
láimhseáil. Cuirfidh an feachtas sin ar na meáin ar an eolas iad go bhfuil ann don ardán/an suíomh 
gréasáin sin. Tá sé tábhachtach freisin go bhféadfadh na saoránaigh go léir tuiscint uilíoch a bhaint as 
an bhfaisnéis a chuirfear ar fáil ar an suíomh gréasáin/ardán, le naisc chuig foinsí an ábhair dóibh siúd 
ar mian leo tuilleadh eolais a fháil faoi. 
 
 
34 Molaimid go laghdóidh an tAontas líon na n-earraí a iompórtáiltear nach gcomhlíonann 
caighdeáin an Aontais i dtaca lena lorg éiceolaíoch. 
 
Tríd an méid sin a dhéanamh, déanfaimid deimhin de go mbeidh lorg níos glaise ag na hearraí a 
iompórtáiltear isteach san Aontas. Is é an aidhm atá ann an truailliú domhanda a laghdú. Tá sé 
tábhachtach freisin a léiriú do thíortha cé na caighdeáin is ceart a bhaint amach más mian leo earraí 
a easpórtáil chuig an Aontas. 
 
 
35 Molaimid go ndéanfaidh an tAontas idirphlé maidir leis an athrú aeráide a spreagadh, a chur 
chun cinn agus a éascú idir gach leibhéal den phróiseas cinnteoireachta, ón leibhéal is áitiúla (na 
saoránaigh) go dtí an leibhéal domhanda (náisiúnta, idirnáisiúnta, ilchríochach) chun na rudaí is 
ábhar imní do na páirtithe go léir ar a bhfuil tionchar aige a cheansú. 
 
Is iad an t-idirphlé agus an comhaontú na bealaí is fearr chun na dúshláin a bhaineann leis an athrú 
aeráide a láimhseáil: má bhíonn tuiscint ag na páirtithe ar a chéile, is mó an fonn a bhíonn ann teacht 
ar chomhdhearcadh. 
 
 
Foshruth 4.3 Iompar atá neamhdhíobhálach don chomhshaol  
 
36 Molaimid go gcuirfidh an tAontas tacaíocht airgeadais ar fáil do na Ballstáit chun feabhas a chur 
ar nascacht na gceantar tuaithe. Ba cheart é sin a dhéanamh trí líonra iompair phoiblí Eorpach a 
fhorbairt, é bunaithe ar phraghsanna inacmhainne (lena dtabharfar tús áite don iarnród) agus le 
dreasachtaí chun úsáid a bhaint as iompar poiblí. Chuige sin, ba cheart nascacht idirlín a fhorbairt 
freisin i gceantair thuaithe laistigh de thréimhse ama ghearr réalaíoch. 
 
Molaimid an méid sin i ngeall nach bhfuil comhionannas rochtana ar iompar poiblí agus ar nascacht 
idirlín idir ceantair thuaithe agus ceantair uirbeacha. Bhainfeadh neart le comhthionscadal Eorpach ó 
tharla go mothódh na saoránaigh go léir go bhfuil na cearta céanna acu. Líonra iompair phoiblí níos 
fearr agus nascacht idirlín, is dá rud iad sin a spreagfadh daoine le cur fúthu i gceantair thuaithe. 
Laghdódh an próiseas sin an truailliú i ngeall gur lú daoine a bheadh ina gcónaí i gcathracha plódaithe. 
 
 
37 Na bonneagair iompair atá ann cheanna ach nach mbaintear úsáid astu a thuilleadh, molaimid 
go gcuirfear feabhas orthu sin nó ar na cinn ar féidir feabhas a chur orthu go fóill ó thaobh na 
héiceolaíochta de (chun traenacha leictreacha a chur i bhfeidhm). Ba cheart a leithéid de phróiseas 
a leanúint chun nach ndéanfaí damáiste do limistéir chomhshaoil faoi chosaint. 
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Trí fheabhas a chur ar an mbonneagar atá ann cheana, ní bhainfí úsáid as an iomarca acmhainní agus 
ní dhéanfaí damáiste do limistéir faoi chosaint atá tábhachtach do chaomhnú na bithéagsúlachta. Is é 
an toradh a bheadh ar bhonneagar iarnróid níos fearr a bheith againn go dtiocfadh laghdú ar 
astaíochtaí CO2, sin agus méadú ar shoghluaisteacht an daonra ó cheantair uirbeacha go dtí ceantair 
thuaithe. 
 
 
38 Molfaimid go gcuirfidh an tAontas chun cinn ceannach na bhfeithiclí leictreacha a chomhlíonann 
caighdeáin mhaithe maidir le saolré ceallraí. D’fhéadfaí é sin a dhéanamh trí dhreasachtaí an 
Aontais ag a mbeadh feidhm sna Ballstáit go léir agus trí fheabhas a chur ar bhonneagair leictreacha. 
San am céanna, ba cheart don Aontas infheistíocht a dhéanamh chun teicneolaíochtaí 
neamhthruaillitheacha a fhorbairt, cuir i gcás bithbhreoslaí agus hidrigin do na feithiclí sin nach 
bhfuil éasca a leictriú, cuir i gcás báid agus leoraithe. 
 
Molaimid an méid sin i ngeall gurb é an leictreachas an bealach is tapa le hastaíochtaí ó fheithiclí a 
laghdú, sin agus foinsí fuinnimh eile, cuir i gcás hidrigin agus bithbhreoslaí. Gan amhras, is é an 
leictreachas an réiteach is tapa, is eacnamaíche agus is féideartha, agus tagann bithbhreoslaí ina 
dhiaidh. San fhadtéarma, ba cheart ról comhlántach a bheith ag hidrigin le go gclúdófaí modhanna 
iompair nach féidir a leictriú. 
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Sruth 5: Cúram do chách 
 
Foshruth 5.1: An córas cúraim sláinte a atreisiú  
 
39 Molaimid go gcosnóidh an tAontas comhchaighdeáin sláinte, ach freisin go mbeidh sé meáite ar 
thuarastal íosta fónta, ar líon uasta uaireanta oibre agus ar na caighdeáin oiliúna céanna do na 
deimhnithe céanna a thabhairt isteach do ghairmithe cúraim sláinte ar fud an Aontais Eorpaigh. 
 
Mura bhfuil comhchaighdeáin cúraim sláinte, an tuarastal céanna agus an oiliúint chéanna againn 
d’oibrithe cúraim sláinte, d’fhéadfadh sé go mbeadh staideanna éagothroma ar fud an Aontais 
Eorpaigh ann de bharr difríochtaí idir na Ballstáit. D’fhéadfadh caighdeánú ar chúram sláinte cuidiú 
chun córas atá níos láidre, níos éifeachtúla agus níos athléimní a bheith againn (i.e. Is sampla é 
géarchéim COVID de chobhsaíocht ár gcóras). D’éascódh sé freisin comhroinnt eolais agus faisnéise in 
earnáil ghairmiúil an chúraim sláinte. 
 
 
40 Molaimid go gcinnteoidh an tAontas go mbainfidh cáilíocht chomhionann le cóireálacha ar fud 
an Aontais, sin agus go mbeidh fáil orthu ar chostas atá cóir go háitiúil. D’fhéadfaí sin a chinntiú, 
mar shampla, dá gcuirfí síneadh le hinniúlachtaí na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí (EMA), sin 
nó dá gcruthófaí gníomhaireacht shaincheaptha soláthair Eorpach nua a bheadh in ann idirbheartaí 
a dhéanamh chun praghsanna níos feiliúnaí a fháil ar chógais do na Ballstáit go léir. An baol go 
mbeidh monaplachtaí ann sa tionscal cógaisíochta, ní mór é sin a íoslaghdú. 
 
Le soláthair chomhionainn agus cóireálacha cothroma leighis, dearbhaítear cearta cothroma do 
shaoránaigh uile na hEorpa san Aontas i dtaca le cúrsaí sláinte. Cinntíonn inniúlachtaí méadaithe 
ceannaigh go mbíonn margaí soláthair níos fearr ann. Mar sin féin, níor cheart struchtúir 
mhonaplachta agus stocaireacht chógaisíochta a bheith mar thoradh air sin. Sampla maith de 
bhainistíocht sláinte chomhoibríoch an Aontais Eorpaigh trí chéile ab ea an bhainistíocht a rinneadh 
ar ghéarchéim COVID. 
 
 
41 Molaimid go gcruthófar bunachar sonraí Eorpach um chúram sláinte ina mbeadh fáil ar thaifid 
leighis i gcásanna éigeandála nó tinnis. Ba cheart an rannpháirtíocht a bheith roghnach agus ba 
cheart cosaint sonraí a chinntiú. 
 
A bhuí le rochtain ar shonraí agus úsáid sonraí, is féidir freagairt go pras ar staideanna a d’fhéadfadh 
daoine a chur i mbaol a mbáis. Tá an haiceáil nó an mhí-úsáid ina mbagairtí ar chóras bunachair sonraí 
Eorpach um chúram sláinte. Mar sin is gá go mbeadh na sonraí sábháilte, go mbeadh rannpháirtíocht 
ann roghnach, agus ar ndóigh go gcuirfí cosc ar bhagairtí a bhaineann le cúrsaí slándála. 
 
 
42 Molaimid go ndéanfaidh an tAontas tuilleadh forbartha ar an taighde sláinte agus na cláir 
nuálaíochta atá ann cheana, sin agus go ndéanfaidh sé iad a shioncronú faoi mar a dhéantar i gcreat 
an chláir Fís Eorpach atá ann cheana. Ba cheart torthaí acadúla a chur ar fáil go héasca sna Ballstáit 
go léir. 
 
Comhar eolaíoch ar leibhéal an Aontais, d’fhéadfadh sin inniúlachtaí eolaíocha agus eolas taighdeoirí 
aonair a shaibhriú. D’fhéadfadh sé, mar shampla, gurb é an toradh a bheadh ar chomhroinnt eolais 
diagnóis níos luaithe agus cóireálacha níos fearr, dhá rud a laghdódh drochthinnis agus tinnis 
mharfacha ar fud na hEorpa. Chothódh sé freisin neamhspleáchas Eorpach maidir le cógais agus 
trealamh. 
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43 Molaimid go méadóidh an tAontas an buiséad atá tiomnaithe do thionscadail chomhpháirteacha 
taighde agus nuálaíochta i réimse na sláinte (gan an buiséad atá ag cláir eile de chuid an Aontais a 
bhaineann le cúrsaí sláinte a ghearradh). Neartódh sé sin freisin institiúidí eolaíocha agus taighde 
na hEorpa trí chéile. 
 
I ndeireadh na dála, an taighde agus infheistíochtaí a bhaineann le sláinte, neartóidh siad an 
mhíochaine choisctheach agus laghdóidh siad na costais a bhaineann le sláinte. D’fhéadfadh níos mó 
cistithe laghdú a dhéanamh ar imirce daoine oilte ón Eoraip chuig tíortha forbartha eile ag a bhfuil 
buiséid níos mó don taighde agus don fhorbairt sa tsláinte. Níor cheart an cistiú sin a theacht as 
acmhainní airgeadais atá ann cheana don chúram sláinte. 
 
 
Foshruth 5.2 Tuiscint níos leithne ar an tsláinte  
 
44 Molaimid go gcuirfear seachtain na sláinte ar bun mar thionscnamh de chuid an Aontais ar fud 
na mBallstát sa tseachtain chéanna agus go bpléifear le saincheisteanna sláinte agus go ndíreofar 
go speisialta ar an meabhairshláinte lena linn. Le linn na seachtaine, clúdófar na príomhábhair 
maidir leis an meabhairshláinte i dteannta a chéile agus cuirfear chun cinn iad. Reáchtálfar í in 
éineacht le tionscnaimh eile atá ann cheana, cuir i gcás na cinn a reáchtálann an eagraíocht Mental 
Health Europe. 
 
Molaimid an méid sin mar ba cheart go mothódh saoránaigh uile na hEorpa go nglactar leo agus go 
bhfuil siad mar chuid den Eoraip, go háirithe má bhíonn siad thíos le fadhbanna meabhairshláinte. Ina 
theannta sin, is gá feasacht maidir le riochtaí meabhairshláinte a normalú agus a fheabhsú, agus is gá 
freisin saincheisteanna gaolmhara sóisialta a chosc, cuir i gcás an t-idirdhealú. Thairis sin, ó tharla go 
bhfuil méadú tagtha ar fhadhbanna meabhairshláinte de thoradh na paindéime, agus go bhféadfadh 
sé go dtiocfadh méadú eile orthu go fóill, is tábhachtaí arís an tionscnamh sin.  
 
 
45 Molaimid gan caitheamh a thuilleadh le táirgí sláintíochta na mban mar tháirgí só i dtaca le cúrsaí 
cánach ó tharla gur táirgí éigeantacha iad. Molaimid freisin go ngearrfar an gnáthráta cánach do 
chóireálacha leighis ar tháirgí frithghiniúna hormónaí a mbaintear úsáid astu ar chúinsí míochaine, 
mar shampla i gcásanna fibrimiailge agus inmheatróise. Molaimid freisin go spreagfaidh an tAontas 
comhchuibhiú ar chóireálacha frithghiniúna le cuidiú míochaine do gach bean (bíodh sí singil nó 
pósta) ar fud na mBallstát.  
 
I dtíortha áirithe san Eoraip gearrtar cáin ar tháirgí sláintíochta na mban mar a bheadh táirgí só iontu, 
agus is éagórach an rud é sin. Baintear úsáid as frithghiniúintí hormónacha áirithe ar chúinsí míochaine 
agus, dá bhrí sin, ba cheart cáin a ghearradh orthu dá réir. Ó tharla go bhfuil critéir incháilitheachta 
éagsúla ann sna Ballstáit maidir le cóireálacha atáirgthe na mban, cuir i gcás Toirchiú In Vitro agus 
modhanna reoite uibheacha, ní mór don Aontas iarracht a dhéanamh na critéir sin a chomhchuibhiú. 
 
  
46 Molaimid go nglacfaidh an tAontas seasamh láidir maidir le cur ina luí ar na Ballstáit go léir 
saincheisteanna maidir leis an meabhairshláinte agus leis an oideachas gnéis a chuimsiú i gcuraclam 
na scoileanna, de réir mar is iomchuí. Chun cuidiú leis na Ballstáit saincheisteanna mar sin a chur 
san áireamh ina gcuraclaim, ba cheart don Aontas clár caighdeánach maidir le saincheisteanna 
meabhairshláinte agus gnéis a fhorbairt agus a chur ar fáil. 
 



 

 Painéal 3 Seisiún 3 - 19 
 

Painéal Saoránach Eorpach 3: ‘An t-athrú aeráide agus an comhshaol / an tsláinte’ 

Grianghraf © An tAontas Eorpach, 2021 – EP/Kenton Thatcher 

Is gá idirdhealú agus geasa a laghdú maidir le saincheisteanna meabhairshláinte. Is gá freisin an 
mhífhaisnéis agus cur chuige neamheolaíoch a sheachaint. Thairis sin, tá an t-oideachas gnéis 
bunriachtanach do shaol agus do phobal sláintiúil, agus déanann sé fadhbanna amhail toircheas i 
measc déagóirí a chosc. 
 
 
47 Molaimid go bhforbróidh an tAontas córas cumarsáide níos fearr do na tionscnaimh go léir atá 
aige i dtaca leis an meabhairshláinte laistigh de na Ballstáit agus do na saoránaigh go léir, go háirithe 
an Tairseach Sláinte Poiblí maidir le dea-chleachtais. D’fhéadfadh Feisirí Pharlaimint na hEorpa na 
dea-chleachtais sin a chur i láthair a chéile chun go mbeadh tuiscint níos fearr orthu ar fud na 
mBallstát. 
 
Níl go leor eolais ag saoránaigh maidir le tionscnaimh an Aontais – má chomhroinnimid dea-
chleachtais lena chéile beimid in ann foghlaim óna chéile. 
 
 
Foshruth 5.3 Rochtain chomhionann ar chúram sláinte do chách  
 
48 Molaimid go socróidh agus go gcuirfidh an tAontas chun cinn caighdeáin íosta maidir le cúram 
fiaclóireachta ardchaighdeáin, próifiolacsas san áireamh, sna Ballstáit go léir. Ba cheart cúram 
fiaclóireachta saor in aisce a chur ar fáil do pháistí, do ghrúpaí íseal-ioncaim agus do ghrúpaí 
leochaileacha eile. I gceann 15-20 bliain, ba cheart don Aontas a chinntiú go mbeidh cúram 
fiaclóireachta inacmhainne ar fáil do chách. 
 
Molaimid an méid sin i ngeall nach bhfuil cúram fiaclóireachta inacmhainne do go leor daoine atá ina 
gcónaí san Aontas. Easpa cúraim fiaclóireachta agus próifiolacsais fiaclóireachta, déanann sé dochar 
don tsláinte agus d’ionchais saoil. Ba cheart don Aontas tús a chur leis an bpróiseas trí chaighdeán 
íosta a shocrú do chúram fiaclóireachta trí chúram fiaclóireachta a dhearbhú do pháistí agus do 
ghrúpaí íseal-ioncaim. Sa deireadh thiar, ba cheart gach duine a bheith i dteideal cúraim sláinte 
fiaclóireachta ar ardchaighdeán. 
 
 
49 Molaimid go gcuimseofar an tSláinte agus Cúram Sláinte i measc na n-inniúlachtaí comhroinnte 
idir an tAontas agus na Ballstáit. D’fhonn an inniúlacht chomhroinnte nua sin a chur san áireamh, is 
gá leasú a dhéanamh ar Airteagal 4 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. 
 
Molaimid an méid sin ó tharla nach bhfuil a dhóthain inniúlachtaí ag an Aontas faoi láthair chun cúram 
sláinte a reachtú. Léirigh paindéim COVID-19 a riachtanaí atá láithreacht níos láidre de chuid an 
Aontais maidir le beartais sláinte. Leis an athrú sin ar an gConradh, beidh an tAontas in ann níos mó a 
dhéanamh chun cúram sláinte a chinntiú do shaoránaigh uile an Aontais agus chun rialacháin 
cheangailteacha agus cinntí ceangailteacha a eisiúint. 
 
 
50 Molaimid go bhforbróidh an tAontas cúrsaí maidir le garchabhair agus go gcuirfear ar fáil saor in 
aisce do shaoránaigh uile an Aontais iad. Ba cheart don Aontas a mhachnamh a dhéanamh i dtaca 
leis na cúrsaí sin a bheith éigeantach do mhic léinn agus don láthair oibre (san earnáil phoiblí agus 
san earnáil phríobháideach araon). Ní mór do na cúrsaí sin a bheith praiticiúil, a bheith curtha ar 
siúl ar bhonn rialta agus a bheith curtha in oiriúint d’aois na mac léinn. Ba cheart líon íosta 
dífhibrileoirí a chur ar fáil in áiteanna poiblí sna Ballstáit go léir freisin. 
 
Molaimid an méid sin i ngeall nach bhfuil go leor daoine san Aontas réidh le cabhair a thabhairt do 
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dhaoine eile nuair is gá agus níl scileanna garchabhrach ar a dtoil acu. Sin é an fáth a gcailltear go leor 
daoine. Níl fáil ar dhífhibrileoirí i roinnt áiteanna poiblí. 
 
 
51 Molaimid go gcinnteoidh an tAontas nach mbainfidh soláthraithe cúraim sláinte phríobháidigh 
leas éagothrom as cistí poiblí, sin agus nach mbainfidh siad acmhainní de chórais sláinte poiblí. Ba 
cheart don Aontas moltaí láidre a eisiúint do na Ballstáit chun an cistiú don chúram sláinte poiblí a 
mhéadú. 
 
Molaimid an méid sin i ngeall go bhfuil oibleagáid ar an Aontas agus ar na Ballstáit rochtain ar chúram 
sláinte a chinntiú dá saoránaigh go léir. Ar a bharr sin, nuair atá córas cúraim sláinte poiblí níos láidre 
againn, is fearr a bheimid réidh do phaindéimí eile amach anseo.
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Iarscríbhinn I: Conas a rinneadh na moltaí? 

A. Forléargas ar Sheisiún 3  
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· Léann na saoránaigh na treoshuíomhanna agus 

cuireann siad in ord tosaíochta iad · 
· Tá saineolaithe agus seiceálaithe fíricí ar fáil 

do cheisteanna agus freagraí · 
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B. Scéim táirgthe moltaí  
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C. Próiseas mionsonraithe chun moltaí a tháirgeadh 

Dé hAoine, an 7 Eanáir 2022 

Seisiún iomlánach 1 

Cuspóir: Ag teacht le chéile arís mar Phainéal agus ullmhú do Sheisiún 3 

Fáilte; Cead cainte ag na saoránaigh; Nuashonrú faoin ardán; Clár oibre an deireadh seachtaine; 
Réamhrá ar mhodheolaíocht an tseisiúin 

Fóram oscailte 1 

Cuspóir: Treoshuíomhanna a chur in ord tosaíochta 

Na treoshuíomhanna a léamh agus plé neamhfhoirmiúil a dhéanamh sna seomraí (níl aon 
ateangaireacht ar fáil); treoshuíomhanna a chur in ord tosaíochta le greamáin; Tugadh caoga greamán 
do gach saoránach (10 gcinn ghlasa do shruth 1, deich gcinn dhearga do shruth 2, deich gcinn ghorma 
do sruth 3, deich gcinn bhuí do shruth 4, deich gcinn chorcra do shruth 5) agus cuireadh deich 
dtreoshuíomh in ord tosaíochta, in aghaidh gach srutha. Tugadh greamáin dhubha do shaoránaigh, de 
réir líon na dtreoshuíomhanna a bhí ina bhfoghrúpa chun na treoshuíomhanna a tháinig óna 
bhfoghrúpa féin a chur in ord tosaíochta.  
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Obair fhoghrúpa 1 

Cuspóir: Tús a chur le treoshuíomhanna a iompú ina moltaí 

Dé Sathairn, 08/01/2022 

Obair fhoghrúpa 2 

Cuspóir 1: Treoshuíomhanna a iompú ina moltaí 

Leanadh an mhodheolaíocht chéanna a úsáideadh in obair fhoghrúpa 1. 

Cuspóir 2: Aiseolas a thabhairt d’fhoghrúpaí eile/a fháil ó fhoghrúpaí eile ón sruth céanna. 

Cuspóir 3: Aiseolas a thabhairt d’fhoghrúpaí eile/a fháil ó fhoghrúpaí eile ó shruthanna éagsúla. 

Leanadh an modheolaíocht chéanna a bhí in úsáid cheana. 

Cuspóir 4: Moltaí a chur i gcrích 

Sa chéim dheireanach seo, rinneadh iarracht aiseolas ó na foghrúpaí eile agus ón tseiceáil fíricí a 
chomhtháthú. Rinne na foghrúpaí a moltaí a chur i gcrích. 

Dé Domhnaigh, 09/01/2022 

Fóram oscailte 2 

Cuspóir: Obair ar phríomhtheachtaireachtaí do sheisiún iomlánach na Comhdhála 

An grúpa de 20 ionadaí ón bPainéal chuig Seisiún Iomlánach na Comhdhála, d'oibrigh siad idir seisiúin 
freisin chun na príomhtheachtaireachtaí a tháirgeadh. Chun é sin a dhéanamh, rinne siad agallaimh le 
rannpháirtithe eile d’fhonn na teachtaireachtaí sin a fháil agus chun bheith in ann torthaí an Phainéil 
a chur in iúl ar bhealach simplí. Ba cheart do na príomhtheachtaireachtaí na moltaí agus na cúiseanna 
atá leo a léiriú. 

Seisiún iomlánach 2 

Cuspóir: Moltaí vótála 

Treoracha do rannpháirtithe: 

 

1. Brúigh cnaipe ar an táibléad 

 

2. Déan cód QR a scanadh chun 

rochtain a fháil ar an nasc 

 

3. Seiceáil d’Uimhir Aitheantais 

Phearsanta (UAP) atá taobh 

thiar den táibléad 
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chuig an bhfoirm leis na moltaí 

ón Sruth 

 

4. Cuir isteach an UAP ar an 

bhfoirm 

 

 

5. Vótáil le hordóg suas nó le 

hordóg síos do gach ceann de 

na moltaí i ngach Sruth agus 

cuir isteach é 

 
 
 
 
 
 
6. Na moltaí ag a bhfuil ordóg 
suas faighte ó 70% nó níos mó 
de na vótaí a caitheadh, is 
iadsan na moltaí a ghlacfar. 

 

 

 

 

 

  



 

Painéal 2 Seisiún 3 - 27 

Painéal Saoránach Eorpach 3: ‘An t-athrú aeráide agus an comhshaol / an tsláinte’ 

 

Iarscríbhinn II: Ionchur ó sheiceálaithe fíricí agus ó shaineolaithe chun tacú leis an bpróiseas seiceála 

fíricí 

Rinne ‘an Cúinne Eolais agus Faisnéise – KICK’, mar a thugtar air, atá comhdhéanta de chomhaltaí den 
Chomhrúnaíocht agus den ghrúpa plé, an t-ionchur ó shaineolaithe agus ó sheiceálaithe fíricí a 
chomhordú, le tacaíocht ó mhic léinn iardhochtúireachta Choláiste na hEorpa. Aon uair a d’aimsigh 
rannpháirtithe, éascaitheoirí, breathnóirí nó saineolaithe gá le soiléiriú fíorasach, cuireadh é sin in iúl 
do KICK, a d'atreoraigh an cheist chuig an saineolaí agus/nó chuig an seiceálaí fíricí cuí. 

Lean roinnt saineolaithe ar an láthair agus ar líne plé na bhfoghrúpaí d’fhonn a bheith in ann tús a chur 
le seiceáil fíricí. Thairis sin, bhí saineolaithe ó na trí Institiúid ar dualgas chun freagra a thabhairt ar 
cheisteanna maidir le seiceáil fíricí ina réimsí saineolais faoi seach, go háirithe maidir le hionstraimí 
rialála agus ionstraimí beartais eile atá ann cheana.  

Iarradh ar shaineolaithe agus ar sheiceálaithe fíricí freagra a thabhairt laistigh de thréimhse ama an-
ghearr trí théacs chomh soiléir agus ab fhéidir a chur ar ais a bhféadfadh an t-éascaitheoir é a sheoladh 
chuig na rannpháirtithe ar fhormheas KICK. 

Liosta saineolaithe ar an láthair agus ar líne: 

Saineolaithe do shruth 1 - Slite maireachtála níos fearr 

 

● Jeppe Læssøe, Ollamh Emeritus, Scoil Oideachais na Danmhairge 

● Norbert Steinhaus,  Bainisteoir Sinsearach Tionscadal TeRRIFICA le Wissenschaftsladen Bonn 

agus comhalta boird Bonn Science Shop 

Saineolaithe do shruth 2 - Ár gcomhshaol agus ár sláinte a chosaint 

 

● Sergiy Moroz, Oifigeach Beartas um an Uisce agus an Bhithéagsúlacht, an Biúró Eorpach 

Comhshaoil 

● Marie Stenseke, Leas-Déan Scoil an Ghnó, na hEacnamaíochta agus an Dlí, Ollamh Iomlán 

le Tíreolaíocht an Duine, Ollscoil Göteborg 

● Ivar Vågsholm, Ollamh, Ceann Roinn na nEolaíochtaí Bithleighis agus na Sláinte Poiblí 

Tréidliachta, Ollscoil na hEolaíochta Talmhaíochta, an tSualainn 

Nikolai Pushkarev, Comhordaitheoir Beartas maidir le Córais Bhia agus NDC a Chosc, an 

Chomhghuaillíocht Eorpach um Shláinte Phoiblí 

 

Saineolaithe do shruth 3 - Ár ngeilleagar agus ár dtomhaltas a atreorú 

 

● Jaroslaw Pietras, Ollamh le Coláiste na hEorpa (Natolin), iar-Ard-Stiúrthóir AS an Chomhshaoil, 

an Oideachais, an Iompair agus an Fhuinnimh, Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh 
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Iarscríbhinn III: Moltaí a ndearna an painéal breithniú orthu agus nár glacadh 

 
 

Sruth 1: Slite maireachtála níos fearr 
 
Foshruth 1.1 Stíleanna maireachtála sláintiúla 
 
Molaimid go n-eiseoidh an tAontas moladh chuig na Ballstáit go léir maidir leis na dea-chleachtais 
chun toirmeasc a chur ar fhógraíocht de gach saghas a dhéanamh ar alcól agus ar thobac, sin nó 
srian a chur léi ar gach cineál meán do gach aoisghrúpa, ach ag díriú go príomha ar dhaoine óga. Ba 
cheart don Aontas a chinntiú go gcuirfear dlíthe i bhfeidhm lena gcuirfear srian ar na táirgí sin a 
dhíol do dhaoine faoi aois. Ba cheart do na Ballstáit go léir dlíthe a chur i bhfeidhm, agus pionóis ag 
gabháil leo, maidir le tobac a chaitheamh in áiteanna poiblí, in áiteanna oideachasúla go háirithe, 
sin agus limistéir shainithe caite tobac a chruthú. 
 
Ní féidir stíleanna maireachtála míshláintiúla a chur i bhfógraíocht agus ba cheart dóibh a bheith níos 
dofheicthe sa saol poiblí. Thairis sin, tá an t-alcól agus an tobac i measc na substaintí is díobhálaí dá 
bhfuil ann agus, leis an moladh sin, cuirfear cosc ar thomhaltas mí-úsáideach na substaintí sin. 
 
 
Molaimid go dtacóidh an tAontas leis na Ballstáit ceachtanna maidir le cócaireacht a dhéanamh ar 
bhealach inbhuanaithe sláintiúil blasta a chur san áireamh i gcuraclaim náisiúnta. Is féidir leis an 
Aontas tacú leis sin trí threoracha faoin gcócaireacht shláintiúil a chur ar fáil ar líne agus i gcló. Ba 
cheart fógraíocht réamhghníomhach a dhéanamh ar na treoracha sin sna meáin thraidisiúnta agus 
ar na meáin shóisialta chun dul i bhfeidhm ar dhaoine óga. Ba cheart dúinn freisin oideachas a chur 
ar thuismitheoirí le go mbeidh siad in ann foghlaim faoi na bealaí is fearr le bia a úsáid chun stíl 
mhaireachtála shláintiúil a leanúint. Ba cheart taighde spreagúil saibhir a dhéanamh sa réimse sin. 
 
Chuirfeadh cúrsaí cócaireachta agus cothaithe feabhas ar shláinte na hóige agus chuirfeadh siad in 
aghaidh mearbhia a ithe. Nuair a chuirtear oideachas ar pháistí, is féidir leo an méid a fhoghlaimíonn 
siad a thabhairt ar ais chuig a dtuismitheoirí. Thairis sin, trí oideachas a chur ar thuismitheoirí maidir 
le stíleanna maireachtála sláintiúla, thabharfaí sampla maith do pháistí. 
 
 
Molaimid go gcuirfear dlús le feachtas poiblí an Choimisiúin Eorpaigh ‘HealthyLifestyle4All’ maidir 
le stíleanna maireachtála sláintiúla agus na buntáistí a bhaineann le gníomhaíochtaí sóisialta trí 
úsáid a bhaint as samplaí nithiúla agus as cur chuige iomlánaíoch. Ba cheart feachtais faisnéise a 
dhíriú ar spriocghrúpaí atá struchtúrtha go maith, agus ba cheart bealaí iomchuí cumarsáide a 
roghnú i dtaca leis na spriocghrúpaí ar leith. Thairis sin, tá sé tábhachtach freisin córais luaíochta 
agus dreasachtaí a chur ar fáil chun iompar dearfach a chur chun cinn. Ba cheart tionchairí, daoine 
cáiliúla nó daoine údarásacha a bheith rannpháirteach sna feachtais. Cuirfidh siad i dtábhacht na 
buntáistí atá ann don tsláinte, don chomhshaol agus don aeráid araon. Thairis sin, ba cheart 
fóirdheontais a chur ar fáil do spórt poiblí saor in aice sna Ballstáit go léir. 
 
Tá tionchar dearfach ag stíleanna maireachtála níos sláintiúla ar an gcóras cúraim sláinte trí 
fhadhbanna sláinte a laghdú. Tá tionchar ag an tsláinte fhisiciúil ar mheabhairshláinte agus ar shonas 
daoine. Níl go leor airde ar na feachtais atá ann faoi láthair. Is éifeachtúla agus is spreagúla a bhíonn 
na feachtais sin nuair a bhíonn eiseamláirí agus tionchairí rannpháirteach iontu. 
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Molaimid go reáchtálfar feachtas faisnéise maidir le bia sláintiúil agus cothabháil. Ba cheart don 
Aontas cáin níos airde a ghearradh ar fheoil agus ar shiúcra, cáin a bheadh le glacadh ag na Ballstáit. 
Ba cheart don Aontas féachaint ar bhealaí chun bia sláintiúil agus bia míshláintiúil a scaradh óna 
chéile agus iad a chur i réimsí CBL éagsúla. Molaimid go gcuirfear fógraí rabhaidh atá an-soiléir ar 
bhia atá thar a bheith míshláintiúil (cuir i gcás táirgí tobac). Anuas air sin, molaimid go dtabharfar 
isteach scór cothabhála uile-Eorpach, le faisnéis ábhartha agus cód QR chun go mbeidh tomhaltóirí 
in ann cinntí níos eolaí a dhéanamh. Ba cheart féachaint ar roghanna chun go mbeidh bia sláintiúil 
níos saoire ná dramhbhia, sin agus é a dhéanamh níos tarraingtí d’fheirmeoirí táirgí sláintiúla a 
tháirgeadh. 
 
Bia sláintiúil, sin an rud is bunús do stíleanna maireachtála sláintiúla. Ní mór aghaidh a thabhairt ar 
thaobh an táirgthe agus ar thaobh an tomhaltóra araon. Bíonn tionchar dearfach freisin ag táirgeadh 
táirgí sláintiúla ar an gcomhshaol, agus d’fhéadfaidís tacú le feirmeoirí áitiúla. Dá ndéanfaí níos mó bia 
sláintiúil a tháirgeadh, thiocfadh laghdú ar phraghsanna agus méadú ar an éileamh. 
 
 
Foshruth 1.2 Oideachas faoin gComhshaol 
 
Molaimid go gcuirfidh an tAontas ar bun scéim cistiúcháin chun dreasachtaí a thabhairt chun clár 
fadtéarmach faoin gcomhshaol a thabhairt isteach i gcórais náisiúnta oideachais do pháistí sa 
bhunscoil agus sa mheánscoil. Mar chuid den scéim, ba cheart cistí a chur i leataobh do 
thuismitheoirí a bhfuil cúnamh airgeadais uathu. 
 
Níl dóthain gnéithe praiticiúla mar chuid de na córais oideachasúla atá againn faoi láthair lena 
gcuirtear chun cinn idirghníomhaíochtaí díreacha doimhne idir páistí agus an comhshaol. Na cláir atá 
ann faoi láthair, agus a cuireadh le chéile bunaithe ar dhearcadh gearrthéarmach, is cláir 
aonfhoirmeacha iad agus ní éiríonn leo na hathruithe is gá i ndearcthaí an duine a chur chun cinn. Ba 
cheart cuidiú le tuismitheoirí chun a chinntiú gur féidir le gach páiste an leas céanna a bhaint as an 
gclár, sin agus nach bhfágtar aon pháiste ar lár mar gheall ar chúinsí airgeadais. 
 
 
 

Sruth 2: Ár gcomhshaol agus ár sláinte a chosaint 
 
Foshruth 2.1 Comhshaol nádúrtha sláintiúil 
 
Molaimid go gcuirfear chun feidhme láithreach bonn an caighdeán is fearr agus is féidir maidir le 
cáilíocht uisce ar fud an Aontais. Chun uisce a shábháil, molaimid córas luaíochta a bheidh bunaithe 
ar phraghsáil uisce ar bhealach a spreagfar níos lú tomhaltais agus a dtabharfar dreasachtaí, e.g.: 
(1) trí chóras dinimiciúil a chruthú lena spreagfar tomhaltóirí le fanacht faoin meánmhéid uisce a 
úsáidtear i gcoitinne (i.e. más mó ná ardú 10% an méid uisce a úsáidtear, méadófar an praghas 11%), 
(2) trí chóras margaidh lamháltas a chruthú d’uisce a dhéanann cuideachtaí monaraíochta a 
thruailliú, ar córas é a bheidh cosúil leis an gceann atá i bhfeidhm cheana maidir le margadh na 
gceadúnas carbóin. 
 
Tá an moladh seo bailí mar go spreagfadh praghsanna méadaitheacha na húsáideoirí go léir le cinntí 
níos comhfhiosaí a dhéanamh maidir lena dtomhaltas uisce. Mar gheall ar na cúinsí éagsúla sna 
Ballstáit, agus ó tharla gurb é is aidhm dúinn córas atá cothrom go sóisialta a bheith againn, is féidir 
linn tacú le daoine níos boichte lena mbainistiú uisce trí chomh-infheistíocht a dhéanamh sa 
bhonneagar uisce agus sa taighde. 
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Sruth 3: Ár ngeilleagar agus ár dtomhaltas a atreorú 
 
Foshruth 3.1 An rótháirgeadh agus an róthomhaltas a rialú 
 
Molaimid go ngearrfaidh an tAontas fíneálacha ar chuideachtaí a chaitheann amach táirgí nár 
díoladh mar gheall ar an rótháirgeadh. 
 
I gcásanna áirithe, is brabúsaí atá sé do chuideachtaí áirithe táirgí nár díoladh a chaitheamh amach in 
ionad iad a athchúrsáil nó a athúsáid. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach cur in aghaidh an rótháirgthe trí 
fhíneálacha a ghearradh chun nach mbeidh an cleachtas sin brabúsach do tháirgeoirí a thuilleadh. 
 
 
Foshruth 3.2 Dramhaíl a laghdú 
 
Molaimid go bhforbróidh an tAontas beartas bainistithe dramhaíola do theaghlaigh/saoránaigh 
agus go cuirfidh sé i bhfeidhm é agus go ndíreofar ann ar an bhfíor-mhéid dramhaíola a ghineann 
siad. Déanfar an beartas a chomhlánú trí na bearta is gá chun feasacht na saoránach a dhíriú ar na 
leasanna a bhaineann leis an méid dramhaíola a ghintear a laghdú agus le bailiúcháin dramhaíola 
ar leith. Bearta lena ndíreofar ar theaghlaigh atá faoi mhíbhuntáiste go sóisialta (e.g. teaghlaigh óga 
le páistí, daoine scothaosta, etc.), beidh siad le cur i bhfeidhm freisin, ar aon dul leis an bprionsabal 
nach bhfágfar aon duine chun deiridh. 
 
Tá sé d’aidhm aige cur chuige aonfhoirmeach a fhorbairt maidir le bainistiú dramhaíola i dteaghlaigh, 
sin agus éascaíonn sé cosaint an chomhshaoil trí laghdú na dramhaíola. Sa bhreis air sin, spreagann sé 
an geilleagar ciorclach agus déanann sé éifeachtúlacht bailithe dramhaíola a mhéadú. Sa deireadh 
thiar, ardaíonn sé feasacht daoine agus braistint na freagrachta as an gcomhshaol. 
 
 
Molaimid go gcuirfidh an tAontas chun cinn iomaíochas an mhargaidh shaoir agus go spreagfaidh 
sé an earnáil phríobháideach chun go mbeidh baint níos gníomhaí aici le cóireáil uisce, fuíolluisce 
san áireamh, sin agus le gníomhaíochtaí uaschúrsála agus athchúrsála. 
 
Is é leibhéal an Aontais an leibhéal ceart chun an moladh sin a chur i bhfeidhm ó tharla go ndéanann 
sé comhlánú ar an Treoir Réime Dramhaíola agus ar an bPlean Gníomhaíochta don Gheilleagar 
Ciorclach. Ina theannta sin, nuair a chuirfear an moladh i bhfeidhm tiocfaidh méadú ar líon na réiteach 
nuálach i mbainistiú dramhaíola agus cuirfidh sé le cáilíocht bainistithe dramhaíola, chomh maith leis 
an méid dramhaíola ar a ndéanfar cóireáil i ngeall go nglacfaidh níos mó cuideachtaí páirt sna 
gníomhaíochtaí sin. 
 
 
Foshruth 3.3 Táirgí córa, rochtain chomhionann agus tomhaltas cóir 
 
Molaimid go n-athlonnófar tionscail laistigh den Aontas chun táirgí córa ardcháilíochta a chur ar fáil 
agus chun dul i ngleic le saincheisteanna aeráide. 
 
Tá saineolas ag an Aontas agus is ceart é sin a chur chun cinn ina mhargadh féin. Mar gheall ar dhí-
chomhchruinniú na dtionscal lasmuigh den Aontas, san Áise go príomha, déantar roinnt inniúlachtaí 
gairmiúla a dhí-chomhchruinniú freisin. Baineann an moladh seo le hoiliúint ghairmiúil a chur ar 
oibrithe na hEorpa. Áitímid gur gá an dí-chomhchruinniú a sheachaint idir Ballstáit éagsúla chun an 
iomaíocht éagórach a sheachaint. Is éard atá tugtha faoi deara againn go bhfuil tionchar ag an dí-
chomhchruinniú tionscal ar thionscail na hEorpa. Mar sin de, is é an toradh a bheidh ar an táirgeadh 
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áitiúil saoránaigh agus comhshaol níos sláintiúla. 
 
 
 

Sruth 4: Sochaí inbhuanaithe a fhorbairt 
 
Foshruth 4.3 Iompar atá neamhdhíobhálach don chomhshaol 
 
Molaimid go ngearrfar pionóis nó go mbronnfar fóirdheontais ar chathracha, ag brath ar 
fheidhmíocht a n-iompair phoiblí maidir leis an gcomhshaol agus leis an truailliú (feithiclí 
leictreacha, iompar poiblí glas, bealaí do choisithe a chur isteach, úsáid rothar a spreagadh, etc.). 
Pionóis nó fóirdheontais atá dírithe ar údaráis áitiúla, ba cheart iad sin a chur i bhfeidhm bunaithe 
ar athruithe a chuireann cathracha i bhfeidhm i dtaca leis an iompar éiceolaíoch go háirithe, sin agus 
an túsphointe a bhí acu a chur san áireamh. Trí bhíthin na reachtaíochta, is ceart don Aontas roinnt 
táscairí feidhmíochta a bhunú maidir le bearta truaillithe agus an laghdú comhréireach. Ba cheart 
an méid sin a dhéanamh agus an túsphointe atá ag gach cathair á chur san áireamh. 
 
Molaimid an méid sin i ngeall ar an tionchar atá ag truailliú an aeir sna cathracha, rud as n-eascraíonn 
fadhbanna sláinte áirithe. Dá ndéanfaí iompar glas a fhorbairt, chuirfí feabhas ar shaol agus ar shláinte 
daoine agus laghdófaí an iarmhairt ceaptha teasa. Is bearta éifeachtacha iad fóirdheontais agus 
pionóis chun athruithe a chur chun cinn agus cuidíonn siad chun dul in oiriúint do na staideanna 
difriúla atá ann cheana i gcathracha éagsúla. 
 
 
Molaimid go gcuirfidh reachtaíocht an Aontais srian ar úsáid eitiltí achair ghearr agus ar úsáid long 
crúsála achair ghearr. Ní mór roghanna malartacha éiceolaíocha a chur ar fáil do dhaoine maidir leis 
an iompar. Caighdeánú na n-iarnród chun príomhchathracha na hEorpa a nascadh le chéile, ba 
cheart sin a bheith ar cheann de na roghanna malartacha sin. Molaimid freisin go dtabharfaidh an 
tAontas fóirdheontais chun bealach iompair earraí a athrú le go mbeidh sé níos neamhdhíobhálaí 
don chomhshaol, cuir i gcás iompar iarnróid agus báid (le haghaidh turais achair ghearr). 
 
Molaimid an méid sin i ngeall go dtarlaíonn turais achair ghearr go ró-mhinic, go mbaineann truailliú 
leo agus go mbeadh sé éasca teacht ar bhealaí malartacha iompair. Dá gcuirfí srian ar longa crúsála, 
laghdófaí truailliú na mara (fadhb an-mhór don chomhshaol) agus an tionchar diúltach ar chathracha 
cois cósta. Dá bhrí sin, ní mór dúinn roghanna malartacha níos inacmhainne a chruthú in ionad cinn a 
ghineann níos mó truaillithe. Dá mbeadh an leithead céanna ag na hiarnróid go léir, chuirfí feabhas ar 
an nascacht iarnróid idir príomhchathracha na hEorpa. 
 
 
 

Sruth 5: Cúram do chách 
 
Foshruth 5.2 Tuiscint níos leithne ar an tsláinte 
 
I gcomhréir lena fheachtas ‘HealthyLife4All’, molaimid go gcuirfidh an tAontas chun cinn freisin 
tionscnaimh amhail imeachtaí spórtúla sóisialta, gníomhaíochtaí spóirt i scoileanna, cluichí 
Oilimpeacha dhá uair sa bhliain a bheidh oscailte do gach aoisghrúpa, agus do gach spórt [ach ní do 
dhaoine gairmiúla spóirt]. Molaimid freisin go ndéanfar aip spóirt Eorpach saor in aisce a fhorbairt 
chun gníomhaíochtaí spóirt foirne a spreagadh. Ba cheart don aip sin cuidiú le daoine nascadh lena 
chéile tríd an spórt. Thairis sin, ba cheart poiblíocht agus cumarsáid fhorleathan a dhéanamh ar na 
tionscnaimh sin. 
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Chun go mbeidh muintir na hEorpa níos sláintiúla, ní mór don Aontas stíleanna maireachtála sláintiúla 
a chur chun cinn. Ina theannta sin, is minic nach mbíonn an pobal ar an eolas faoin nasc atá ann idir 
an spórt agus saol sláintiúil. Tá an aip tábhachtach mar gur mó an seans go nglacfaidh daoine páirt i 
gcúrsaí spóirt má dhéanann siad i gcuideachta daoine eile é. 
Iarscríbhinn IV: Treoshuíomhanna Cnuasaithe3 

 

Sruth 1 - Slite maireachtála níos fearr 

Foshruth 1.1 - Stíleanna maireachtála sláintiúla 

1. 6 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 1.1.1.1: Oscail scoileanna cócaireachta sna Ballstáit agus cuir chun cinn iad le 
fóirdheontais agus le fógraíocht (cúrsaí saor in aisce do dhéagóirí agus do pháistí), cúrsaí oiliúna 
maidir le haiste bia shláintiúil atá ar fáil in earnáil an luathoideachais cheana féin (naíonra agus 
bunscoil) san áireamh, faigh an cleachtas is fearr / na hoidis is fearr as gach cearn den Eoraip agus 
cuir san áireamh iad i gcúrsaí cócaireachta (téigh i muinín éagsúlacht shaibhir nósanna bia na 
hEorpa). Seo a leanas sampla ón Iodáil: Gairmoiliúint saor in aisce i scoileanna poiblí lena 
bhfoghlaimítear conas bia sláintiúil a réiteach 
Treoshuíomh 1.1.3.3:  Cuir ceachtanna cócaireachta ar fáil sa chóras scolaíochta, e.g. ranganna 
cócaireachta 
Treoshuíomh 1.1.8.4: Cuir chun cinn cúrsaí maithe agus faisnéis do scoileanna agus naíonraí trí 
chláir Eorpacha.  
Treoshuíomh 1.1.16.1:  Éirigh as táirgí ó amhábhair phróiseáilte agus déan béiltí de bhia sláintiúil 
a spreagadh oiread agus is féidir. Ní mór do na córais oideachais fhoirmiúil ranganna maidir leis 
an gcothú a chuimsiú.  
Treoshuíomh 1.2.3.3: Feasacht a ardú i scoileanna maidir leis na hábhair sin agus múin do pháistí 
conas bia a réiteach agus a phróiseáil gan an iomarca bruscair a tháirgeadh. Ba cheart dó a bheith 
bainteach leis an ngné mhothúchánach.  
Treoshuíomh 5.3.2.2: Cláir scoile maidir le bia sláintiúil. Idirdhealú a dhéanamh idir an bia atá 
sláintiúil agus an bia nach bhfuil. 

 
2. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 1.1.1.2: Gearrthóga fógraíochta ar an teilifís, ar ardáin éagsúla agus i gcomhar le 
tionchairí (e.g. YouTube) nuair atá cláir ar siúl do dhaoine óga agus le faisnéis staitistiúil. Dá 
ndéanfaí sin, rachfaí i bhfeidhm go díreach ar an spriocghrúpa agus thabharfaí faisnéis dóibh 
maidir leis an itheachán sláintiúil, an chócaireacht shláintiúil, agus bia sláintiúil. 
Treoshuíomh 1.1.8.3: Tá gá rialú níos fearr a dhéanamh ar an mífhaisnéis i bhfógraí, sin agus cosc 
ar an bhfógraíocht ar bhia atá an-mhíshláintiúil. 

 
3. Treoshuíomh 1.1.1.3:  Cur chuige iomlánaíoch: spórt, sláinte agus cothabháil, e.g. a bheith 

airdeallach freisin ar na galair a d’fhéadfadh teacht ort mura n-itheann tú go sláintiúil (e.g. 
fadhbanna cardashoithíocha) 
 

4. 10 dTreoshuíomh a Ghrúpáil  

Treoshuíomh 1.1.4.2:  Téigh ag siúl níos minice - feasacht a ardú maidir leis na buntáistí sláinte a 

                                                
3  Sa phróiseas cnuasaithe, bhí trí threoshuíomh ann nár cuireadh ar an liosta trí thimpiste: Treoshuíomh 5.3.1.1: 
An tOideachas a chur chun cinn sa rannpháirtíocht (ar leibhéal an Aontais Eorpaigh). Treoshuíomh 1.2.2.4: Ní mór don 
Aontas Eorpach cabhrú chun athmhachnamh a dhéanamh ar thógáin na fireannachta agus na banúlachta. Treoshuíomh 
1.2.2.1: Cath cultúrtha, aitheantas a thabhairt agus tuiscint a fháil ar an bpribhléid a bhaineann le bheith ‘fireann’ chun 
feasacht a mhúscailt faoi na himpleachtaí a bhaineann le bheith i do bhean. Cuireadh na saoránaigh ar an eolas dá réir sin.  
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bhaineann leis sin ar an teilifís, ar an raidió, ar na meáin shóisialta, sna nuachtáin agus in irisí 
Treoshuíomh 1.1.8.1: Tuilleadh faisnéise agus feachtas maidir le stíleanna maireachtála sláintiúla 
le samplaí nithiúla. Ba cheart gur faisnéis í a bheadh éasca a thuiscint agus inrochtana. Bain úsáid 
as cainéil faisnéise éagsúla le haghaidh spriocghrúpaí éagsúla. 
Treoshuíomh 1.1.8.2: Tá eiseamláirí maithe de dhíth orainn atá feiceálach ar na meáin 
Treoshuíomh 1.1.8.5:  Iompar dearfach a spreagadh trí chórais luaíochta agus dreasachtaí. 
Treoshuíomh 1.2.1.3: Déan infheistíocht in imeachtaí craoltóireachta poiblí agus sa tuairisciú ar 
chainéil uile-Eorpacha. Bain úsáid as an idirlíon agus as na líonraí sóisialta chun díriú ar dhaoine 
óga. 
Treoshuíomh 1.1.17.1: Ba cheart feachtais faisnéise a struchtúrú le díriú ar spriocghrúpaí dea-
shainithe, agus ba cheart bealaí iomchuí cumarsáide a roghnú i dtaca leis na spriocghrúpaí ar leith. 
Aon uair is féidir leo, ba cheart do dhochtúirí an gá atá le stíl bheatha shláintiúil a chur in iúl 
Treoshuíomh 1.2.3.2: Feachtais oideachasúla chomhordaithe ar fud an Aontais le tionchairí, ar 
na meáin shóisialta, etc. Comhar a fhorbairt le gníomhaireachtaí móra fógraíochta chun 
gearrthóga físe a chur le chéile a dhéanfar a scaipeadh go mear agus a thuairisciú go forleathan. 
Ba cheart iad a chur in oiriúint do gach tír agus aisteoirí nó tionchairí atá i mbéal an phobail a 
bheith iontu. Rud a théann isteach in intinn agus i gcroí an duine, fanann sé leo ina gcuimhne. 
Treoshuíomh 3.3.1.4:  Bainistiú rialaitheach níos fearr a chur chun cinn maidir le feachtais 
fógraíochta a bhaineann leis na saoránaigh.  Tuilleadh infheictheachta a thabhairt do dhaoine a 
dhéanann táirgí inbhuanaithe a tháirgeadh trína bhfeachtais fógraíochta a chur ar an teilifís. 
Treoshuíomh 5.2.1.1:  Eolas a thabhairt do dhaoine agus oideachas a chur orthu maidir leis na 
buntáistí a bhaineann le gníomhaíocht fhisiciúil agus itheachán sláintiúil trí fheachtais ar an teilifís 
agus ar an idirlíon (e.g. podchraoltaí i dtaca leis an tsláinte)  
Treoshuíomh 5.2.1.3: Ba cheart seachtain na sláinte a bheith ann, agus d’fhéadfadh scoileanna, 
cuideachtaí agus institiúidí gníomhaíochtaí a bhaineann leis an tsláinte a chur chun cinn - cosc, 
faisnéis. Bain úsáid as an raidió, as an teilifís agus as an idirlíon.  

 
5. Treoshuíomh 1.1.1.4: Cuir ábhair amhail an gnéasoideachas agus oideachas maidir le rialacha an 

bhóthair sna ceachtanna chomh maith. 
 

6. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil  

Treoshuíomh 1.1.1.5: Ní mór do cheaintíní scoile bia níos sláintiúla a chur ar fáil, e.g. rogha níos 
fearr, (chun freastal ar fheoilséantóirí, miasa tionlacain glasraí, torthaí agus glasraí séasúracha) 
agus aiste bia chothromaithe, ar ardchaighdeán, e.g. táirgí orgánacha 
Treoshuíomh 1.1.12.1: Cuir ar a gcumas do scoileanna agus do sholáthraithe oideachais eile béiltí 
sláintiúla inbhuanaithe a chur ar fáil e.g. trí thacaíocht airgeadais (buiséid níos airde), sin agus 
rochtain a fháil ar fhaisnéis maidir le soláthraithe maithe bia. 

 
7. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 1.1.2.1: Bróisiúir a dháileadh ar scoileanna lena gcuirtear chun cinn eagraíochtaí 
neamhrialtasacha oideachasúla agus cláir iarscoile, etc. Cuir i gcás do dhaoine atá eolach ar 
chothú agus ar spórt chun páistí a mhúineadh faoi na hábhair sin 
Treoshuíomh 1.1.7.1: Eagraíochtaí neamhrialtasacha atá ag obair ar an gcothú sláintiúil, na 
heagraíochtaí sin a chur chun cinn níos mó. 

 
8. Treoshuíomh 1.1.2.2: Srian a chur ar an bhfógraíocht ar alcól agus tobac, go háirithe mar a 

bhaineann le daoine óga, e.g. ag imeachtaí spóirt. 
 

9. Treoshuíomh 1.1.2.3: I gcás cuideachtaí: mar shampla, am folaíochta a chur mar chuid de shosanna 
lóin agus limistéir aclaíochta agus gníomhaíochtaí fisiciúla a chur chun cinn i gcuideachtaí ionas go 
mbeidh comhghleacaithe in ann teagmháil a dhéanamh lena chéile tríd an spórt, sin agus páirceanna 
spóirt a thógáil e.g. don pheil. I rith an lae oibre: deis a thabhairt d’fhostaithe gníomhaíochtaí fisiciúla 
a dhéanamh, e.g. liathróidí gleacaíochta, siúl thart agus iad ag obair, cleachtaí coirp a dhéanamh gar 
don deasc, iompar coirp a athrú. 
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10. Treoshuíomh 1.1.3.1: Garraithe beaga a chruthú i scoileanna, garraithe uirbeacha a chruthú agus 

fóirdheontais a chur ar fáil dóibh más féidir. 
 

11. Treoshuíomh 1.1.3.4: Oidis mhaithe a chur chun cinn le haghaidh bia d’fheoilséantóirí. 
 

12. 8 dTreoshuíomh a Ghrúpáil  

Treoshuíomh 1.1.3.5: Níos mó tacaíochta a thabhairt d’fheirmeacha níos lú a dhéanann agus a 
dhíolann táirgí go réigiúnach, agus níos mó tacaíochta a thabhairt d’fheirmeacha orgánacha chun 
go mbeidh an fhéidearthacht acu bia níos saoire a tháirgeadh (in ionad fóirdheontais a chur ar fáil 
de réir réimse, cuir an inbhuanaitheacht san áireamh).  
Treoshuíomh 1.1.3.2: Oiriúnú praghsanna: ba cheart táirgí orgánacha a bheith níos saoire 
Treoshuíomh 1.1.9.1: Fóirdheontais agus cláir luaíochta do tháirgeoirí beaga inbhuanaithe a 
bhronnfar chun bia inbhuanaithe sláintiúil a tháirgeadh. Fóirdheontais a laghdú do tháirgeoirí eile 
Treoshuíomh 1.2.1.2:  An talmhaíocht inbhuanaithe athghiniúnach a chleachtadh / a chur chun 
cinn 
Treoshuíomh 2.2.6.3: Spreagadh a thabhairt d'fheirmeacha neamhdhiana agus micrea-
fheirmeacha a chinntíonn go ndéantar seanphórtha ainmhithe a chothabháil 
Treoshuíomh 2.2.7.2: Úsáid plandaí áitiúla éagsúla a spreagadh ar fheirmeacha beaga, plandaí 
atá sa cheantar le fada san áireamh, ar plandaí iad nach bhfuil gá leis an oiread céanna lotnaidicídí 
ina leith 
Treoshuíomh 2.3.1.3: Is féidir linn slabhraí soláthair gearra bia a spreagadh agus a dhéanamh níos 
saoire agus níos inrochtana 
Treoshuíomh 3.1.3.3:  Ba cheart dúinn níos mó táirgí inbhuanaithe a spreagadh trí dhreasachtaí 
airgeadais. 

 
13. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 1.1.3.6: An fheirmeoireacht ingearach: rudaí a fhás os cionn a chéile i dtrádstórais 
mhóra. Ní gá lotnaidicídí a úsáid mar nach mbíonn feithidí iontu. Is gá infheistíocht mhór a 
dhéanamh san uathoibriú mar go mbíonn an fheirmeoireacht seo an-chostéifeachtach agus 
inacmhainne dá bharr  
Treoshuíomh 1.1.6.1: Rianú a dhéanamh ar an gcaoi a ndáiltear cistí an Aontais agus níos mó 
infheistíochta a dhéanamh i nuálaíocht sa talmhaíocht, e.g. an fheirmeoireacht ingearach 

 
14. Treoshuíomh 1.1.4.1:  Fóirdheontais do chlubanna áitiúla a mhéadú chun go mbeidh an deis ag 

páistí an spórt a dhéanamh lasmuigh den scoil (triail a bhaint as spóirt éagsúla i gclubanna). 
 

15. Treoshuíomh 1.1.4.3: Craobhchomórtais Eorpacha na hÓige a eagrú: thiocfadh daoine óga as gach 
cearn de Eoraip le chéile le páirt a ghlacadh i gcomórtas spórt éagsúil 
 

16. 3 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 1.1.5.1: Nótaí ar phacáistíocht: An méid atá sláintiúil / míshláintiúil (e.g. ‘soilse 
tráchta’ bia, scór cothaithe). 
Treoshuíomh 1.1.11.1: Comhchaighdeán a chruthú maidir le faisnéis níos fearr agus níos intuigthe 
i dtaca le bia san Aontas.  
Treoshuíomh 5.2.5.2: Tá lipéadú tábhachtach agus d’fhéadfadh na Ballstáit na córais atá acu a 
chomhroinnt (sa Ghearmáin, mar shampla, tá córas trí dhath in úsáid a bhfuil cuma tharraingteach 
air)  [bia míshláintiúil]. 

 
17. Treoshuíomh 1.1.7.2: Feachtais ardaithe feasachta ollmhóra de chuid an Aontais le cur in iúl go 

bhfuil vacsaíní mRNA sábháilte agus faoin méid a chiallaíonn sé a bheith vacsaínithe leis na vacsaíní 
sin.  
 

18. 4 Threoshuíomh a Ghrúpáil 
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Treoshuíomh 1.1.9.2: Tá gá le rialú níos láidre chun srian a chur ar bhia míshláintiúil a tháirgeadh  
Treoshuíomh 1.1.10.1: Ba cheart machnamh a dhéanamh ar roghanna chun an tomhaltas a 
laghdú agus iad a chur chun cinn i gcúrsaí polaitíochta [bia míshláintiúil]  
Treoshuíomh 1.1.10.2:  Níos mó deiseanna agus spáis le haghaidh margaí seachtainiúla ag a 
gcuirfear bia sláintiúil réigiúnach ar fáil agus ag a ndéanfar faisnéis a chur chun cinn agus a 
chomhroinnt, sin agus margaíocht dhíreach chuige sin 
Treoshuíomh 1.1.6.3: Tomhaltas feola a laghdú 

 
19. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 1.1.12.2: An rothaíocht a chur chun cinn trí bhealaí rothaíochta, deiseanna 
rothaíochta agus oiliúint i scoileanna a leathnú amach 
Treoshuíomh 4.3.4.1:  Ba cheart don Aontas an rothaíocht a spreagadh, i gceantair uirbeacha go 
háirithe, tríd an mbonneagar agus na lánaí rothaíochta a fheabhsú. I gceantair thuaithe, tá 
éagsúlachtaí le feiceáil ar fud na hEorpa. I gceantair áirithe, bheadh níos mó infheistíochta le 
déanamh sa bhonneagar agus i gceantair eile, ní bheadh gá leis an infheistíocht sin. Tá sé 
tábhachtach freisin go mbeadh limistéir choisithe i lár cathracha, agus ba cheart líon na limistéar 
coisithe a mhéadú.  

 
20. Treoshuíomh 1.1.13.1: Teicneolaíochtaí nua a fhorbairt arb é an toradh a bheidh air táirgí níos 

sláintiúla ar chaighdeán níos fearr 
 

21. Treoshuíomh 1.1.15.1: An córas leighis a athrú le go mbeidh sé níos éifeachtúla chun cosc leanúnach 
a chur i bhfeidhm, scrúduithe sláinte éigeantacha san áireamh 
 

22. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 1.1.18.1: Ní mór ról níos tábhachtaí a bheith ag cleachtóirí ginearálta; ní mór dóibh 
a bheith réamhghníomhach agus ní díreach frithghníomhach i dtaca lena gcuid gníomhaíochtaí. 
Ní mór trealamh níos fearr a chur ar fáil in oifigí dochtúirí teaghlaigh. 
Treoshuíomh 5.3.5.2: Tábhacht níos fearr a thabhairt don dochtúir teaghlaigh, i gceantair 
thuaithe go háirithe 

 

23. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 1.1.19.1: Fadhbanna sláinte ag a bhfuil tionchar domhanda ar leibhéal na sochaí, ní 
mór iad a chur i láthair ar bhealach trédhearcach agus ní mór do shaineolaithe neamhchlaonta 
atá aitheanta go gairmiúil an obair sin a dhéanamh. An fhaisnéis a chuirtear i láthair, ba cheart 
sonraí inchreidte atá ar fáil don phobal i gcoitinne a bheith ag gabháil léi. 
Treoshuíomh 1.2.1.1: Níos mó staitisticí, fíricí agus figiúirí a chur ar fáil chun faisnéis a sholáthar 
i dtaca leis na fadhbanna sin agus an tionchar atá acu. 

 

Foshruth 1.2 - Oideachas faoin gcomhshaol 

24. 3 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 1.2.2.1: Tuiscint níos fearr ar an dúlra a thabhairt do pháistí atá i gcónaí i gceantair 
uirbeacha: Ceachtanna a dhearadh don taobh amuigh; cláir mhaoiniúcháin do gharraithe scoile, 
e.g. garraí bláthanna, coillte do naíonraí, garraíodóirí chun an fheasacht a ardú 
Treoshuíomh 1.2.7.2: Bain úsáid as turais sa nádúr agus gníomhaíochtaí chun an comhshaol a 
chosaint (e.g. bruscar a bhailiú) ar mhaithe le grá don dúlra a chur chun cinn. 
Treoshuíomh 1.2.14.2:  Ní mór páistí a spreagadh chun an méid is mó ama agus is féidir a 
chaitheamh sa nádúr, trí chláir scoile mar shampla. Ba cheart teaghlaigh a spreagadh freisin chun 
níos mó ama a chaitheamh leo sa nádúr. 
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25. Treoshuíomh 1.2.2.2: Cathracha a dhéanamh níos glaise. e.g. níos mó crann sa chathair 

 
26. 16 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 1.2.3.1: Cláir oiliúna ar mhórscála bunaithe ar an oideachas faoin gcomhshaol, ar 
cláir iad a bheadh dírithe ar na tuismitheoirí agus ar na páistí araon. 
Treoshuíomh 1.2.4.1: Níos mó faisnéise maidir le hábhair a bhaineann leis an gcomhshaol i 
scoileanna: ní faisnéis theoiriciúil amháin ach samplaí freisin, cuir i gcás eolas praiticiúil is féidir a 
úsáid.  
Treoshuíomh 1.2.4.2: Ábhar éigeantach faoin gcomhshaol a thabhairt isteach i scoileanna. Líon 
na laethanta comhshaoil a mhéadú i scoileanna (e.g. bruscar a bhailiú). 
Treoshuíomh 1.2.4.7: Ba cheart don Aontas tograí, comhairle agus moltaí a chur faoi bhráid 
scoileanna le haghaidh ceachtanna maidir leis an gcomhshaol.  
Treoshuíomh 1.2.5.1: Ba cheart baint níos mó a bheith ag tionchairí agus na meáin shóisialta i 
gcoitinne le feachtais feasachta maidir leis an oideachas faoin gcomhshaol.  
Treoshuíomh 1.2.5.4: Sa bhreis ar fhógraíocht a dhéanamh agus oideachas faoi na meáin 
shóisialta, ba cheart bróisiúir, idirghabhálacha ó bhéal agus oideachas a chur ar fáil do pháistí. 
Treoshuíomh 1.2.6.1: Oideachas faoin aeráid agus faoi chosaint an chomhshaoil, is gá go mbeadh 
sin mar phríomhábhar agus mar phríomhchuspóir againn  
Treoshuíomh 1.2.7.1: Cláir oideachasúla seach-churaclaim, cuir i gcás clubanna, eagraíochtaí 
neamhrialtasacha agus tionscnaimh, a chur chun cinn. Ionas go dtacóidh siad le scoileanna freisin. 
Gach club (chomh maith le clubanna spóirt, mar shampla) agus gach clár oideachasúil a chumasú 
chun oideachas faoin gcomhshaol a chur chun cinn.  
Treoshuíomh 1.2.8.1: Tairiscintí digiteacha oideachasúla a chur chun cinn agus a scaipeadh (mar 
shampla, is féidir leis an Aontas na tairiscintí atá ann cheana a chur i bhfeidhm ar bhealach níos 
fearr).  
Treoshuíomh 1.2.11.1: Comhchairt Eorpach maidir le hoideachas faoin gcomhshaol a leagan síos 
do na Ballstáit go léir, agus í a thabhairt do gach institiúid oideachas agus do gach scoil. 
Treoshuíomh 1.2.12.1: Ba cheart don Aontas na Ballstáit a spreagadh chun oideachas faoin 
gcomhshaol a chomhtháthú mar ábhar i gcuraclam na scoile. D’fhéadfadh teagascóirí teacht ó 
lasmuigh den scoil (e.g. ó eagraíocht neamhrialtasach nó ó réimse an taighde) agus ba cheart 
dóibh íocaíocht mhaith a fháil.  
Treoshuíomh 1.2.13.1: Athchóiriú a dhéanamh ar chórais oideachais trí fheasacht a ardú maidir 
leis an ról atá ag an gcomhshaol inár saol, sin agus trí infheictheacht an chomhshaoil a fheabhsú.  
Treoshuíomh 1.2.15.1: Ranganna a chur le curaclam na scoile atá dírithe ar an gcomhshaol agus 
ar chosaint an chomhshaoil, sonraí maidir le reachtaíocht chun an nádúr a chosaint san áireamh 
(ag tosú leis an gcéad bhliain sa mheánscoil). Ba cheart na ranganna a reáchtáil lasmuigh i 
dtimpeallacht dúlra agus gan nótaí.  
Treoshuíomh 2.2.8.1: Oideachas chun feasacht a ardú maidir le héagsúlacht na beatha agus chun 
dearcadh níos umhaile a chur chun cinn i measc daoine. 
Treoshuíomh 3.2.2.3: Ba cheart cuspóirí oideachasúla a chur le fógraí freisin, e.g. chun míniú a 
thabhairt do dhaoine ar na buntáistí a bhaineann le táirgí áirithe, le béim ar tháirgí atá 
neamhdhíobhálach don chomhshaol. 
Treoshuíomh 4.2.2.2: Páistí a chur ar an eolas faoin gcomhshaol ó aois óg agus feasacht a ardú 
faoin gcomhshaol. 

 
27. Treoshuíomh 1.2.10.1:  Cláir oideachasúla a chur ar fáil do dhaoine fásta agus do thuismitheoirí agus 

iad a chomhtháthú i mbearta do pháistí. 
 

28. Treoshuíomh 1.2.3.4: Staidéir neamhspleácha mhaithe a dhéanamh ar an gcomhshaol, ar bhia agus 
ar chothabháil. 
 

29. 4 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 1.2.3.5: Freisin, déan feasacht a ardú / cuir faisnéis ar fáil maidir le hábhair 
thábhachtacha faoin gcomhshaol a bhaineann leis an iompar áitiúil (busanna, traenacha faoi 
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thalamh, tramanna). 
Treoshuíomh 2.1.2.1: An t-iompar ar bhonn aonair a laghdú agus an t-iompar comhchoiteann / 
poiblí a mhéadú. Ba cheart don iompar poiblí díriú ar riachtanais na sochaí agus ní ar bhrabús a 
dhéanamh.  
Treoshuíomh 4.2.2.4: An t-iompar poiblí a dhéanamh inacmhainne ar an leibhéal náisiúnta nó ar 
an leibhéal uirbeach chun dul i dtreo cosc a chur ar ghluaisteáin. Agus bonneagar sábháilte a úsáid 
chuige sin freisin. 
Treoshuíomh 4.3.3.1: Ba cheart do na Ballstáit an maoiniú a chuirtear ar fáil don iarnród a 
mhéadú. Ba cheart do na Ballstáit infheistíocht a dhéanamh chun feabhas a chur ar bhonneagar 
an iarnróid agus ar líon na nasc. Ba cheart tús áite a thabhairt don iompar iarnróid. Theastódh 
cuideachta Eorpach uainn a bheadh in ann naisc iarnróid a stiúradh chun go mbeadh an taisteal 
iarnróid níos fearr. Pointí comh-mhalartaithe traenacha le modhanna eile iompair a mhéadú.  

 
30. Treoshuíomh 1.2.4.3: Próisis mhonaraithe nua a chur chun cinn nach mbíonn fuíll / dramhaíl mar 

thoradh orthu, e.g. le haghaidh bácús. Taispeáin do dhaoine conas siopadóireacht a dhéanamh go 
ciallmhar ionas nach ndéantar an dramhaíl chéanna a tháirgeadh. 
 

31. Treoshuíomh 1.2.4.4: Tacaíocht a thabhairt do chuideachtaí a dhéanann bréagáin do pháistí. Déan 
na hábhair sin a chur i láthair páistí trí bheidh ag spraoi agus mínigh dóibh a bhfuil i gceist leis an 
gcomhshaol a chosaint. Déan bréagáin a tháirgeadh chun na hábhair sin a theagasc do pháistí. Is gá 
iad a bheith inacmhainne. Dá bhrí sin, is gá obair i ndlúthchomhar le monaróirí bréagán. 
 

32. Treoshuíomh 1.2.4.6: Malartú cultúrtha idir tíortha: Comhthionscadail agus malartú idir na Ballstáit 
agus i measc scoileanna éagsúla i dtíortha eile: An méid atá ar siúl ag scoileanna i mBallstáit eile i 
dtaca leis an gcomhshaol. 
 

33. Treoshuíomh 1.2.14.1:  An t-oideachas foirmiúil agus neamhfhoirmiúil agus an oiliúint fhoirmiúil 
agus neamhfhoirmiúil faoin gcomhshaol agus faoi na hiarmhairtí a bhaineann leis an méid a 
dhéanaimid, ba cheart tabhairt faoi sin go córasach agus ar bhonn rialta. Ba cheart béim ar leith a 
chur ar dhearcthaí a athrú, athrú a mbeadh tionchair fhadtéarmacha leis, ar mhaithe le luach as 
cuimse an chomhshaoil a choinneáil. 
 

34. Treoshuíomh 1.2.16.1: An buiséad a leithdháiltear don oideachas agus don chumarsáid a mhéadú - 
cistí poiblí agus príobháideacha araon. 
 

35. Treoshuíomh 1.2.5.2: Ba cheart dúinn níos mó infheistíochta a dhéanamh sna meáin phoiblí agus 
sna meáin neamhspleácha. 
 
 

36. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 1.2.5.3: Ardán de chuid an Aontais a chruthú ar ar féidir le daoine ceisteanna a chur 
maidir le saincheisteanna comhshaoil agus faisnéis rialta a chomhroinnt leis na Ballstáit go léir. 
Bheadh an fhéidearthacht ann freisin idirghabhálacha a dhéanamh le heolaithe.  
Treoshuíomh 1.2.9.1: Rochtain fhairsing a chur ar fáil ar an bhfaisnéis go léir i ngach teanga. Is gá 
go mbeadh an fhaisnéis agus na hábhair a bheith ceart go heolaíoch. Ba cheart iarraidh ar na 
meáin phoiblí iad a scaipeadh. Ba cheart na meáin shóisialta a úsáid. 

 
37. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 1.2.17.1: Is gá go léireodh na feachtais faisnéise a bheidh ann amach seo 
ardleibhéal comhleanúnachais, agus ní mór tréimhsiúlacht an-soiléir a bheith ag gabháil leo. Ba 
cheart na cainéil faisnéise a bheith chomh héagsúil agus is féidir chun go mbeidh an fhaisnéis 
chomh hinacmhainne agus is féidir do chách. 
Treoshuíomh 1.2.16.2: Feachtais phoiblíochta ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach a phléann le 
saincheisteanna comhshaoil, ní mór comhordú a dhéanamh orthu agus comhar a bheith ann idir 
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fachtóirí áitiúla, réigiúnacha, náisiúnta agus cinn ar leibhéal an Aontais. Ní mór measúnú a 
dhéanamh ar éifeachtúlacht na bhfeachtas go tréimhsiúil. 

 

Sruth 2: Ár gcomhshaol agus ár sláinte a chosaint 

Foshruth 2.1 Comhshaol nádúrtha sláintiúil 

38. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 2.1.1.1: Srianta oiriúnacha maidir le truailliú an uisce a chur ar chuideachtaí móra 
monaraíochta agus feirmeacha tionsclaíocha. Srianta a chur ar shaoránaigh freisin le go 
ndéanfaidh siad athrú ar an stíl bheatha atá acu agus le go gcothóidh siad tuiscint ar a bhfuil i 
gceist le timthriall an uisce agus leis an tionchar atá againn air.  
Treoshuíomh 2.2.1.1: An truailliú a rialú trí fhaireachán a dhéanamh ar gach cuideachta cois 
abhann, ní díreach na cinn a bhfuil sé amuigh orthu go scaoileann siad dramhaíl isteach in 
aibhneacha. 

 
39. Treoshuíomh 2.1.1.2: Cur amú uisce a laghdú, go háirithe i réigiúin a mbíonn ganntanas uisce ag 

bagairt orthu. Costas an uisce a mhéadú - táblaí praghsála a chruthú mar atá ann cheana don 
leictreachas 
 

40. Treoshuíomh 2.1.1.3: Ba cheart do thaighdeoirí sainmhíniú a thabhairt ar a bhfuil i gceist go díreach 
le ‘uisce glan’. Nuashonrú a dhéanamh ar chaighdeáin. 
 

41. Treoshuíomh 2.1.2.2: Cómhaoiniú níos fearr ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal áitiúil chun 
dlús a chur le claochlú agus le hatógáil an bhonneagair. Níos mó ama a chur ar fáil chun cistí a úsáid 
go ciallmhar. 
 

42. 4 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 2.1.2.3: Tá gá le lipéad comhshaoil. Lipéad aonfhoirmeach a thugann le fios nuair 
atá rud éigin ‘glas’ (feithicil, foirgneamh, táirge). Lipéadú le dathanna iomchuí agus scála soiléir. 
Gníomhaíochtaí aonfhoirmeacha ar an leibhéal domhanda agus comhar leis an Eagraíocht 
Dhomhanda Sláinte agus na Náisiúin Aontaithe. 
Treoshuíomh 2.3.4.1: D’fhéadfaí béim a leagan ar tháirgí ardcháilíochta le lipéad lena dtabharfaí 
aitheantas do mhodhanna maithe táirgthe. 
Treoshuíomh 3.1.1.1: Ba cheart dúinn lipéad a thabhairt isteach a chuireann in iúl go soiléir do 
thomhaltóirí cé acu táirge inbhuanaithe nó neamh-inbhuanaithe atá i gceist (d’fhéadfaí dathanna 
a úsáid chun go mbeadh sé éasca do chách an lipéad a léamh). Ba cheart dúinn córas maith 
iontaofa scórála a fhorbairt lena gcuirfí san áireamh an lorg CO2, an phacáistíocht, an t-iompar 
agus úsáid ceimiceán a dhéanann dochar don chomhshaol. An ndearnadh é a tháirgeadh ‘go 
cothrom’? D'fhéadfaí sin a léiriú i bpraghas na dtáirgí: fóirdheontas a thabhairt do na táirgí a bhfuil 
scór maith (glas) acu, agus ansin cáin níos airde a ghearradh ar tháirgí nach bhfuil scór maith acu.  
Treoshuíomh 3.1.1.2: Taobh leis an lipéad, ba cheart an tomhaltóir a bheith in ann faisnéis 
mhionshonraithe a fháil faoi tháirge i bhfoirm  ‘dearbhaithe’. Ba cheart cód QR a bheith ar tháirgí 
chun go mbeadh tomhaltóirí in ann é a scanadh agus faisnéis mhionshonraithe a fháil faoin táirge. 
Ba cheart an lipéad agus an cód QR a chur le chéile chun an fhaisnéis is fearr agus is féidir a 
sholáthar. Aiseolas a chur i bhfeidhm: ba cheart na cóid QR sin a chur ar gach táirge agus ba cheart 
scanóirí a chur ar fáil i siopaí dóibh siúd nach n-úsáideann fón cliste. 

 
43. Treoshuíomh 2.1.3.1: An t-éileamh fuinnimh a laghdú. Tomhaltas fuinnimh a choigeartú. 

 
44. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil 
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Treoshuíomh 2.1.3.2: Níos mó cistí a leithdháileadh don taighde le féachaint an é an fuinneamh 
núicléach an réiteach is fearr atá ann faoi láthair, agus le féachaint ar conas dramhaíl núicléach a 
stóráil (faoi láthair agus amach anseo) agus a athúsáid chun fuinneamh nua a tháirgeadh. 
Treoshuíomh 2.1.3.3: Níos mó acmhainní airgeadais don taighde le féachaint cad is féidir a úsáid 
in ionad an fhuinnimh núicléach. 

 

Foshruth 2.2 - Ár mbithéagsúlacht a chosaint 

45. Treoshuíomh 2.2.1.2: Tacú le hionaid chóireála séarachais a chur i bhfeidhm 
 

46. Treoshuíomh 2.2.2.1: Úsáid mhór teicneolaíochtaí chun laghdú a dhéanamh ar scaipeadh bia 
dhobharshaothraithe isteach sa chomhshaol. 
 

47. 3 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 2.2.3.1: Fóirdheontais talmhaíochta a atreorú chuig talmhaíocht a thacaíonn le 
héiceachórais Treoshuíomh 2.3.1.1: Molaimid an uirlis airgeadais a úsáid agus athmhachnamh a 
dhéanamh ar leithdháileadh dheontais an Aontais chun ár gcuspóirí a bhaint amach: 
fóirdheontais a chur ar fáil do phróisis táirgthe atá neamhdhíobhálach don chomhshaol agus 
deireadh a chur le fóirdheontais a chur ar fáil do chuideachtaí a rótháirgeann (nó cáin a ghearradh 
orthu). 
Treoshuíomh 3.1.4.1: Ba cheart do lucht ceaptha beartas an Aontais cáin a ghearradh ar tháirgí 
atá díobhálach don chomhshaol agus fóirdheontais a chur ar fáil do tháirgí atá neamhdhíobhálach 
don chomhshaol. 

 
48. Treoshuíomh 2.2.3.2: Iomaíochas dílis a chinntiú do tháirgí talmhaíochta atá neamhdhíobhálach 

don chomhshaol 
 

49. 6 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 2.2.3.3: Úsáid leasachán nádúrtha a spreagadh - cóireáil theirmeach síolta.  
Treoshuíomh 2.2.7.1: Limistéir a fhorbairt ina ndéanfar feirmeoireacht orgánach gan 
lotnaidicídí. 
Treoshuíomh 2.2.7.4: Modhanna cosanta plandaí malartacha (sampla - cóireáil theirmeach 
síolta).  
Treoshuíomh 2.3.7.1: Ní mór dúinn oideachas a chur ar fheirmeoirí faoi ró-úsáid lotnaidicídí 
ionas go dtuigfidh siad go bhfuil bealaí eile ann lena bhfeirmeacha a úsáid 
Treoshuíomh 2.3.7.2: Ní mór dúinn níos mó infheistíochta a dhéanamh sa taighde más maith 
linn fáil réidh le lotnaidicídí. 
Treoshuíomh 2.3.7.3: D’fhéadfaí úsáid lotnaidicídí níos nádúrtha agus teicnicí malartacha a 
spreagadh, mar shampla feithidí eile a úsáid a itheann lotnaidí. Chun na modhanna níos 
nádúrtha sin a chur chun cinn, d’fhéadfaí luaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí a úsáideann iad, sin 
nó cáin a ghearradh ar lotnaidicídí chun go mbeidh siad níos costasaí le húsáid ná na modhanna 
nádúrtha.  

 
50. Treoshuíomh 2.2.4.1: Srian a chur ar ghníomhaíochtaí mianadóireachta a dhéanann difear 

d’fhoraoisí. 
 

51. Treoshuíomh 2.2.4.2: An úsáid is mó agus is féidir a bhaint as limistéir atá ann cheana le haghaidh 
foraoiseoirí. 
 

52. 3 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 2.2.4.3: Plandálacha foraoise a dhíspreagadh d’adhmad tine.  
Treoshuíomh 2.2.4.4: Cláir athfhoraoisithe a chur ar bun in éineacht le gearradh crann rialaithe.  
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Treoshuíomh 2.2.4.5: Dianfhoraoisiú a dhéanamh ar limistéir a bhfuil ithir dhíghrádaithe iontu. 

 
 

53. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 2.2.5.1: Speicis ionracha nua a chosc agus a aithint go luath le cabhair ó na 
saoránaigh. 
Treoshuíomh 2.2.5.2: Anailís tionchair a bhaineann leis na speicis nua (anailís a dhéanfaidh 
saineolaithe). 

 
54. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 2.2.6.1: Monatóireacht a dhéanamh ar speicis áitiúla atá i mbaol a ndíothaithe, 
ainmhithe atá sa cheantar le fada san áireamh.  
Treoshuíomh 2.2.6.2: Cláir chaomhnaithe do speicis atá i mbaol, cláir phóraithe i ngéibheann 
agus monatóireacht ar an téarnamh san áireamh. 

 
55. Treoshuíomh 2.2.7.3: An mhonaplacht ar shíolta a laghdú. 

Foshruth 2.3 - Bia sábháilte sláintiúil (foghrúpa 8) 

56. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil  

Treoshuíomh 2.3.1.2: Molaimid táirgeadh agus úsáid an phlaistigh a laghdú, sin agus treisiú a 
dhéanamh ar phlaisteach a athchúrsáil chun laghdú a dhéanamh ar an méid plaistigh a chaitear 
sa nádúr agus ag a mbíonn tionchar ar ár mbia. Molaimid freisin taighde a fhorbairt ar 
phacáistíocht mhalartach ar phlaisteach nó úsáid a bhaint as plaistigh atá go hiomlán 
athchúrsáilte.  
Treoshuíomh 3.1.2.2: Ba cheart do mhonaróirí athrú a dhéanamh ar an gcaoi a ndéanann siad 
táirgí a phacáistiú. Ba cheart dúinn ábhair inbhuanaithe a úsáid do phacáistíocht, mar shampla 
táirgí bith-dhíghrádaithe. Ba cheart dúinn smaoineamh ar fhorbairtí teicneolaíochta a úsáid i 
dtaca le pacáistíocht. Níor cheart do mhonaróirí rudaí a phacáistiú ina gceann agus ina gceann 
nuair is ollordú atá ann. 

 
57. Treoshuíomh 2.3.1.4: Ba cheart measúnú a dhéanamh ar an bhfíorúsáid a bhaintear as 

fóirdheontais ar bhonn níos minice, agus chun a fháil amach ar baineadh amach na cuspóirí agus ar 
cuireadh i gcrích na torthaí i dtaca le bia a fheabhsú. Molaimid uirlis mheastóireachta (beartais 
phoiblí, rialacháin nua a cheapadh, pleananna gnímh...)  
 

58. Treoshuíomh 2.3.2.1: Molaimid cuidiú leis obair atá ar siúl chun athrú a dhéanamh ar na cineálacha 
póraithe a dhéantar ar chríocha na hEorpa. Is gá deireadh a chur de réir a chéile leis an dianmhodh 
póraithe.  
 

59. 3 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 1.1.6.2: Toirmeasc a chur ar úsáid antaibheathach coisctheach mar bhreiseáin 
bheathaithe d’ainmhithe.  
Treoshuíomh 2.3.3.1: Molaimid athbhreithniú a dhéanamh ar na beartais Eorpacha reatha ionas 
nach mbainfear úsáid as antaibheathaigh a thuilleadh. Talmhaíocht nach mbaineann úsáid as 
antaibheathaigh a thuilleadh, Ní mór dúinn an cineál sin talmhaíochta a fhíorú. Mura ndéantar 
an dianphórú a thuilleadh, ní bheidh gá le hantaibheathaigh. Is gá é a dhéanamh de réir a chéile. 
Dá bhrí sin, is gá dúinn cuidiú leis an obair atá ar siúl chun athrú de réir a chéile a dhéanamh 
chuig an talmhaíocht gan antaibheathaigh.  
Treoshuíomh 2.3.3.2: Molaimid an úsáid a bhaintear as antaibheathaigh a laghdú. I gcás na n-
antaibheathach is gá a úsáid go fóill, molaimid an nuálaíocht a spreagadh chun feabhas a chur ar 
an gcáilíocht a bhaineann leo. Is gá fóirdheontais a chur ar fáil don taighde agus cuidiú leis. 
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60. 4 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 1.1.12.3: Cáin ar shiúcra (Cáin níos airde ar shiúcra). 
Treoshuíomh 1.1.14.1: CBL (cáin bhreisluacha) níos airde a ghearradh ar tháirgí míshláintiúla; 
Táirgí nua bia a chur chun cinn agus CBL a laghdú i gcás táirgí bia sláintiúla 
Treoshuíomh 2.3.5.1: Is féidir linn rialacháin phraghsála a cheapadh arb é is aidhm dóibh 
buntáiste a thabhairt do chomhábhair shláintiúla bhia.  
Treoshuíomh 5.2.5.2: Rochtain a mhéadú ar bhia níos sláintiúla trí cháin a ghearradh ar 
dhramhbhia agus an t-itheachán sláintiúil a spreagadh. 

 
61. Treoshuíomh 2.3.4.2: D’fhéadfaimis feasacht a ardú maidir le saincheisteanna galair bia agus 

cothaithe agus oideachas a chur ar dhaoine ina leith: chun é sin a dhéanamh, tá gá le taighde 
eolaíoch breise sa réimse sin chun staidéar cuimsitheach a dhéanamh ar an tsaincheist.  
 

62. Treoshuíomh 2.3.4.3: Molaimid athrú a dhéanamh ar struchtúr ‘na timpeallachta bia’ atá 
mórthimpeall orainn: is gá athrú a dhéanamh ar an margaíocht agus ar na modhanna margaíochta 
lena dtabharfar treoir dár roghanna tomhaltais aonair. 
 

63. Treoshuíomh 2.3.5.2: Molaimid bardais agus ceantair a spreagadh agus cuidiú leo chun 
comhgharraithe a chur ar bun le go mbeidh táirgí séasúracha sláintiúla ar fáil. 
 

64. Treoshuíomh 2.3.6.1: Ní mór táirgeoirí a spreagadh chun teicnicí a ghlacadh le folláine ainmhithe a 

chinntiú. 

65. Treoshuíomh 2.3.8.1: Ba mhaith linn níos mó faisnéise a bheith againn faoi tháirgí beostoic a 

úsáideann hormóin nó táirgí ina bhfuil suaiteoirí inchríneacha. 

 

66. Treoshuíomh 2.3.8.2: Ba cheart dúinn deireadh a chur le húsáid a bhaint as OGManna. 

 

67. Treoshuíomh 2.3.8.3: Tá gá le beartas cánach dea-chalabraithe maidir leis an difear atá ann idir an 
costas a bhaineann le ba a thógáil ar bhealach a chuireann a leas chun cinn, gan hormóin a úsáid, 
agus iad a thógáil ar bhealach nach gcuireann a leas chun cinn.  

 

Sruth 3: Ár ngeilleagar agus ár dtomhaltas a atreorú (foghrupaí 3-11-12) 

Foshruth 3.1 - An rótháirgeadh agus an róthomhaltas a rialú (foghrúpa 3) 

68. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 3.1.1.3: Ba cheart do thomhaltóirí úsáid a bhaint as táirgí ar feadh tréimhse níos 
faide. Ba cheart faisnéis maidir le saolré táirgí a fhógairt ar tháirgí nó i siopaí. 
Treoshuíomh 3.1.2.3: Tá gá le hathrú ar iompar agus ar ionchais an tomhaltóra. Ní mór do 
thomhaltóirí a dtomhaltas a laghdú i gcoitinne. Ní mór do thomhaltóirí earraí a úsáid ar feadh 
tréimhse níos faide. Ní mór do thomhaltóirí earraí a dheisiú. Ní mór do thomhaltóirí earraí a 
athchúrsáil ar an mbealach ceart. An phirimid athchúrsála a úsáid agus a chur i bhfeidhm. Ní gá 
go mbeadh gach rud ar fáil i gcónaí. 

 
69. Treoshuíomh 3.1.2.1: Ba cheart do mhonaróirí a bpróiseas táirgthe a oiriúnú chun go mbeidh an 

méid a tháirgeann siad bunaithe ar an éileamh ó chustaiméirí. Níor cheart dóibh sin a dhéanamh i 
gcás táirgí riachtanacha i ngeall gur cheart fáil éasca a bheith orthu sin i gcónaí. Ba cheart do 
mhonaróirí deireadh a chur le dífheidhmeacht bheartaithe táirgí. 
 

70. Treoshuíomh 3.1.2.4: Scéim aisíoca éarlaise a thabhairt isteach chun go mbeifear in ann buidéil a 
athúsáid arís agus arís eile. Ní mór dúinn an plaisteach atá táirgthe againn cheana féin a athúsáid 
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freisin. 
 

71. Treoshuíomh 3.1.3.1: Ní mór dúinn bearta a thabhairt isteach ar leibhéal an Aontais agus ar an 
leibhéal náisiúnta chun srian a chur ar mhargaíocht a dhéanamh ar tháirgí a dhéanann dochar don 
chomhshaol. Ba cheart na ceanglais chéanna a bheith i bhfeidhm maidir le táirgí a iompórtáiltear. 
 

72. Treoshuíomh 3.1.3.2: Ba cheart dúinn ár dtáirgí féin a mhonarú agus bealach neamhspleách a 
bheith againn chun táirgí a tháirgeadh san Eoraip. Ba cheart do gach réigiún/tír san Eoraip a bheith 
ina speisialtóir sa réimse ina bhfuil rath orthu ionas go mbeimid in ann tacú leis an táirgeadh áitiúil 
agus úsáid a bhaint as sineirgí. Ar an gcaoi sin, beimid in ann a dhearbhú an gcomhlíonann táirgeoirí 
caighdeáin inbhuanaithe ar bhealach níos fearr. Laghdódh sé freisin na hastaíochtaí ó iompar agus 
ó loingeas a bhíonn ann nuair a dhéantar táirgí a iompórtáil as gach cearn den domhan. 
 

73. 4 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 3.1.4.2: Caighdeáin aonchineálacha mhonaraíochta chomhshaoil san Eoraip chun 
go mbeidh ar GACH monaróir cloí leis na rialacha sin. Gnásanna inbhuanaithe, gnásanna 
éiceolaíocha ar an margadh => táirgí a thástáil chun a chinntiú go gcomhlíonann siad na gnásanna 
sin. Níor cheart dúinn táirgí a iompórtáil mura gcomhlíonann siad na gnásanna ach an oiread. 
Treoshuíomh 3.2.3.1: Ba cheart feabhas a chur ar an monatóireacht agus rialú géar, sin agus 
pionóis a ghearradh ar tháirgeoirí nach gcomhlíonann reachtaíocht na hEorpa agus an 
reachtaíocht náisiúnta. Tá ról tábhachtach ag údaráis áitiúla chun monatóireacht a dhéanamh ar 
chur i bhfeidhm na gcaighdeán comhshaoil náisiúnta agus Eorpach atá i bhfeidhm maidir le 
tionscail 
Treoshuíomh 3.3.1.6: Ní mór don Aontas reachtaíocht a rith chun sainmhíniú níos fearr a 
dhéanamh ar cad atá i gceist le táirge riachtanach inbhuanaithe agus ar cad nach bhfuil i gceist 
leis. 
Treoshuíomh 4.2.2.3: Iompar cuideachtaí a athrú agus pátrúin táirgthe a bhriseadh trí 
reachtaíocht atá curtha in oiriúint. 

 
74. Treoshuíomh 3.1.4.3: Amanna iompair a laghdú: Ba cheart an táirge a sheachadadh ón monaróir 

chuig an tomhaltóir ar an mbealach is tapa dá bhfuil ann. Ar an gcaoi sin, déanaimid pacáistíocht 
bhreise a sheachaint freisin. 

 

Foshruth 3.2 - Dramhaíl a laghdú 

75. Treoshuíomh 3.2.1.1: Ba cheart do gach duine íoc as an dramhaíl a ghineann siad. Is gá monaróirí a 
spreagadh freisin le níos lú pacáistíochta a úsáid ionas nach mbeidh an t-ualach go léir ar an 
úsáideoir deiridh. 
 

76. Treoshuíomh 3.2.1.2: Ba cheart an chóireáil dramhaíola agus an athchúrsáil a spreagadh freisin mar 
ghníomhaíochtaí a d’fhéadfadh ioncam a ghiniúint do ghnólachtaí 
 

77. Treoshuíomh 3.2.2.1: Ba cheart aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb sin mar dheis dóibh siúd a bhfuil 
a bpost caillte acu chun go mbeidh siad in ann poist níos fearr a aimsiú trí bhearta athoiliúna. Is 
réiteach maith é an geilleagar ciorclach d’fhiontair a ndéanann laghdú táirgthe difear dóibh. 
 

78. Treoshuíomh 3.2.2.2: Rialacháin ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta, ba cheart iad 
a thabhairt isteach chun úsáid pacáistíochta atá níos lú agus neamhdhíobhálach don chomhshaol a 
spreagadh. Ba cheart faisnéis a chur ar phacáistíocht faoi na bealaí is féidir dramhaíl a chóireáil tar 
éis an táirge a úsáid ar dhóigh nach ndéanann an comhshaol a thruailliú. 
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Foshruth 3.3 - Táirgí córa, rochtain chomhionann agus tomhaltas cóir 

79. Treoshuíomh 3.3.1.1: Athlonnú tionscal a spreagadh agus a chur chun cinn le táirgí ar ardchaighdeán 
a sholáthar. 
 

80. Treoshuíomh 3.3.1.2: Ar mhaithe le dramhaíl a sheachaint, ba cheart cáin a mhéadú ar tháirgí faisin 
íseal-chostais a iompórtáiltear. 
 

81. Treoshuíomh 3.3.1.3: Toirmeasc a chur ar tháirgí a dhíol arb iad is cúis leis an iomarca truaillithe 
(e.g. táirgí plaisteacha) 
 

82. Treoshuíomh 3.3.1.5: Táirgí áitiúla a chur chun cinn agus a bheith ina bhfabhar. 
 

83. Treoshuíomh 3.3.2.1: Is gá don Aontas cistiúchán a chothú don taighde agus don nuálaíocht chun 
go mbeifear in ann margaíocht a dhéanamh ar tháirgí níos inbhuanaithe. Dá bhrí sin, ní mór dúinn 
an comhar a spreagadh. 
 

84. Treoshuíomh 3.3.2.2: Ní mór don Aontas comhairliúcháin a eagrú le saoránaigh maidir leis an 
taighde agus an nuálaíocht. 
 

85. Treoshuíomh 3.3.3.1: Feachtais faisnéise agus próisis rannpháirtíochta a chur chun cinn do 
ghnólachtaí agus do tháirgí inbhuanaithe 

 

Sruth 4: Todhchaí inbhuanaithe a bhaint amach 

Foshruth 4.1 An fuinneamh in-athnuaite anois 

86. 3 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 4.1.1.1: Ba cheart don Aontas teacht ar bhealaí nua chun leictreachas a tháirgeadh 
chun go mbeidh sé in ann freastal ar na riachtanais a bheidh againn amach anseo.   
Treoshuíomh 4.1.4.1: Ba cheart don Aontas deireadh a chur le táirgeadh leictreachais a ghintear 
ón ngual. 
Treoshuíomh 4.1.2.1: Ba cheart don Aontas an úsáid a bhaintear as ola, gás agus gual a laghdú. 

 
87. Treoshuíomh 4.1.1.3: Ba cheart don Aontas an úsáid a bhaintear as ‘fuinneamh maith glas’ a 

mhéadú, ar fuinneamh é a dhéanaimid a tháirgeadh cheana féin e.g. Fuinneamh na gaoithe. 
 

88. Treoshuíomh 4.1.2.2: Ba cheart don Aontas gníomhú freisin chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a 
laghdú, cuir i gcás meatán agus ózón etc. 
 

89. 3 Threoshuíomh a Ghrúpáil  

Treoshuíomh 1.2.4.5: Tairiscintí saor in aisce a chur chun cinn don oideachas aosta maidir le 
sábháil fuinnimh, an t-athrú aeráide etc. - i gcás nach bhfuil na cúrsaí ar fáil go poiblí, cuir 
eagraíochtaí neamhrialtasacha chun cinn le cúrsaí mar sin a sholáthar saor in aisce 
Treoshuíomh 4.1.1.2: Ba cheart don Aontas níos mó tacaíochta a thabhairt i dtaca le cúrsaí 
oideachais agus feidhmeanna nua oibre do dhaoine atá ag obair sa táirgeadh traidisiúnta 
fuinnimh. 
Treoshuíomh 4.1.3.1: Ba cheart don Aontas infheistíocht a dhéanamh chun nósanna agus 
dearcthaí shaoránaigh na hEorpa a athrú i dtaca le tomhaltas príobháideach fuinnimh. 

 
90. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil  
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Treoshuíomh 4.1.5.1: Fuinneamh a fhorbairt ó hidrigin, sin réiteach amháin a d’fhéadfadh a 
bheith ann 
Treoshuíomh 4.1.6.1: D’fhéadfaí taighde a dhéanamh ar hidrigin mar fhuinneamh malartach, 
infheistíocht a dhéanamh ann agus níos mó feidhme a bhaint as mar réiteach nua fuinnimh. 

 
91. Treoshuíomh 4.1.6.2: Níos mó infheistíochta a dhéanamh i dtionscadail níos lú, d’fhéadfadh sé an 

fhadhb maidir leis an bhfuinneamh ar mhórscála a réiteach. Infheistíocht a dhéanamh sa tionscal 
agus i dtithe príobháideacha araon 

Foshruth 4.2. - Tacaíocht a thabhairt don athrú 

92. Treoshuíomh 4.2.1.1: Ní mór don Aontas a chinntiú go mbíonn an deis ag gníomhaithe teacht le 
chéile ar bhonn rialta agus éisteacht lena chéile chun tuiscint a fháil ar na riachtanais atá acu a mhéid 
a bhaineann leis an athrú aeráide. Má gá, tá sé riachtanach bearta boga/crua a ghlacadh chun brú a 
chur ar na hilchríocha páirt a ghlacadh san idirphlé agus ionas go ndéanfaidh siad iarracht teacht ar 
chomhthuiscint maidir le fís chomhroinnte don aeráid. 
 

93. Treoshuíomh 4.2.1.2: Ní mór dúinn líon na n-earraí a iompórtáiltear ón tSín agus ó na Stáit Aontaithe 
a laghdú, agus san am céanna caighdeáin cháilíochta níos fearr a bhunú chun cuidiú leis na tíortha 
sin. 
 

94. Treoshuíomh 4.2.2.1: Iallach agus luaíocht: ní mór pionóis mhóra a ghearradh ar thruaillitheoirí 
móra agus fóirdheontais a thabhairt dóibh trí bheartas comhshaoil seasmhach. Is féidir amhábhair 
a chur ar fáil saor in aisce (mar luaíocht) do chuideachtaí a ghníomhaíonn ar bhealach inbhuanaithe, 
ar cuideachtaí iad a bhfuil an dearcadh ceart morálta acu i dtaca leis an inbhuanaitheacht. 
 

95. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 4.2.3.1: Is gá go mbeadh an fhaisnéis a chuirfí ar fáil do na saoránaigh (faoin aeráid, 
faoin gcomhshaol, faoin domhan) trédhearcach agus dearbhaithe. Ní mór eolas a chur ar gach 
duine san Eoraip ar an mbealach céanna, gan cinsireacht ón bpolaitíocht. 
Treoshuíomh 4.2.3.2: Ar an gcaoi sin, téitear i gcion ar an oiread daoine agus is féidir agus déantar 
iad a spreagadh. Ba cheart úsáid a bhaint as cainéil éagsúla le dul i gcion ar an oiread saoránach 
agus is féidir, le heolas a chur orthu agus le feasacht a ardú i measc an phobail. D’fhéadfaí sin a 
dhéanamh trí na meáin shóisialta nach ndéantar cinsireacht orthu agus tríd an bhfógraíocht ar 
fud na tíre, ach freisin trí chainéil reiligiúnacha agus aon eagraíocht uileghabhálach eile atá ann 
do shaoránaigh. 

 

Foshruth 4.3 - Iompar atá neamhdhíobhálach don chomhshaol 

96. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 4.3.1.1:  Ba cheart don Aontas feabhas a chur ar úsáid iompair phoiblí i gceantair 
thuaithe agus é sin a optamú, infheistíocht a dhéanamh sa bhonneagar agus feabhas a chur ar 
nascacht ceantar tuaithe le ceantair uirbeacha (chun go mbeidh oibrithe in ann dul chuig an 
obair). Ba cheart fóirdheontais a bheith ann don bhonneagar is gá agus fóirdheontais do 
phaisinéirí (ionas nach mbeidh an t-iompar chomh costasach céanna, go háirithe do na daoine is 
mó atá faoi mhíbhuntáiste). Tá gá le buiséad freisin chun acmhainní a dháileadh go cothrom idir 
ceantair thuaithe agus ceantair uirbeacha. 
Treoshuíomh 4.3.1.3: Ba cheart don Aontas an nascacht idirlín a fheabhsú i gceantair thuaithe 
agus an gá atá leis an iompar a laghdú ionas nach mbeidh ar dhaoine a chónaíonn sna ceantair 
sin taisteal isteach sa chathair gach lá chun dul chuig an obair nó ar scoil.  

 
97. Treoshuíomh 4.3.1.2: Sula ndéantar bonneagair nua iompair a thógáil, ba cheart na 

seanbhonneagair nach n-úsáidtear a thuilleadh a oiriúnú agus úsáid nua a bhaint astu (e.g. saol úr a 



 

Painéal 2 Seisiún 3 - 47 

Painéal Saoránach Eorpach 3: ‘An t-athrú aeráide agus an comhshaol / an tsláinte’ 

 

thabhairt do shean-iarnróid). Chun bonneagair nua chumarsáide agus iompair a chruthú do 
cheantair thuaithe, tá sé ríthábhachtach limistéir faoi chosaint a chur san áireamh (spásanna 
nádúrtha faoi chosaint). Níor cheart an bonneagar nua a bheith díobhálach do na limistéir sin atá 
faoi chosaint 
 

98. Treoshuíomh 4.3.1.4: Ba cheart don Aontas ionaid chomhroinnte oibre (obair chomhionaid) a chur 
chun cinn agus a chruthú i gceantair thuaithe, ar ionaid iad ina mbeidh daoine in ann a gcuid oibre 
a dhéanamh gar don bhaile agus ina bhfuil nasc maith idirlín. 
 

99. Treoshuíomh 4.3.2.1: Ba cheart don Aontas ceannach feithiclí leictreacha a chur chun cinn trí 
dhreasachtaí agus feabhas a chur ar bhonneagair leictreacha. Ba cheart saolré na bhfeithiclí nua sin 
(leictreach, hidrigin...) a bheith fada chun úsáid acmhainní a optamú agus chun dramhaíl iomarcach 
a sheachaint nuair a bhíonn seanfheithiclí á malartú go cinn nua. Ní mór an taighde agus an fhorbairt 
a spreagadh sna saolréanna fada táirgí sin. Ní mór dúinn freisin úsáid seanfheithiclí a chur chun cinn 
le breoslaí nua sintéiseacha nach ndéanann an oiread céanna truaillithe (ó tharla nach iad na feithiclí 
leictreacha an rogha éiceolaíoch is fearr i gcónaí). Ba cheart athchúrsáil seanfheithiclí a spreagadh 
agus ba cheart feithiclí nua, nach bhfuil chomh díobhálach céanna don chomhshaol, a dheisiú agus 
a uasghrádú.  
 

100. 3 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 4.3.2.2: Ba cheart don Aontas bealaí eile iompair a chur in ionad an iompair de 
bhóthar (níos mó úsáide a bhaint as traenacha, as an iompar de bhád ar aibhneacha, as loingeas 
gearr ar muir agus bealaí eile, cuir i gcás ladrainn).  
Treoshuíomh 4.3.5.1: Ba cheart don Aontas na dlíthe a neartú lena ndéantar rialú ar úsáid eitleán 
agus ar úsáid long crúsála freisin. 
 Treoshuíomh 4.3.2.3: Ba cheart don Aontas foinsí fuinnimh na long crúsála a athrú chuig foinsí 
nach ngineann an oiread céanna truaillithe (gan úsáid a bhaint as breoslaí iontaise). 

 
101.  Treoshuíomh 4.3.2.4:  Ba cheart don Aontas feabhas a chur ar chuir chuige chomhpháirteacha, cuir 

i gcás feithiclí príobháideacha a chomhroinnt, trí úsáid a bhaint as líonraí sóisialta, mar shampla. 
 

102. Treoshuíomh 4.3.4.2: Ba cheart don Aontas feabhas a chur ar leictriúchán an iompair phoiblí i 
gcathracha (e.g. trí thramanna a chur chun cinn). 

 

Sruth 5: Cúram do chách 

Foshruth 5.1 - An cúram sláinte a atreisiú 

103. Treoshuíomh 5.1.1.1: Ba cheart don Aontas níos mó dá bhuiséad ginearálta a chaitheamh ar 
thionscadail chomhpháirteacha taighde agus forbartha a bhaineann leis an tsláinte, go háirithe 
maidir leis an míochaine choisctheach 
 

104.  Treoshuíomh 5.1.1.2: Is gá gníomhaíochtaí taighde an Aontais a shioncrónú, agus ár dtorthaí agus 
ár dtáirgí insoláthartha a chur ar fáil do na Ballstáit eile (rochtain oscailte don Aontas go léir). 
 

105.  Treoshuíomh 5.1.2.1: Ba cheart cuóta na mball foirne leighis a mhéadú. Sa am céanna ba cheart 
tuarastal na mball foirne leighis a mhéadú (de réir a chéile, ag brath ar thaithí, etc.) agus a n-
uaireanta oibre a laghdú. 
 

106. 4 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 5.1.2.2: Ba cheart é a bheith níos éasca dul ag obair i mBallstát eile - ba cheart 
caitheamh le cáilíochtaí ar an gcaoi chéanna (aitheantas cáilíochtaí) i gcás na mball foirne go léir 
atá ag obair in earnáil an chúraim sláinte, ní díreach dochtúirí amháin. Is gá modhanna oiliúna a 
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shioncrónú agus dea-chleachtais a chomhroinnt  
Treoshuíomh 5.1.3.1: Ba cheart an curaclam agus na cláir staidéir chéanna a bheith ag scoileanna 
leighis.  
Treoshuíomh 5.1.2.3: Ní mór dúinn a chinntiú nach bhfágann céimithe scoileanna leighis an 
Aontais le dul chuig na Stáit Aontaithe i ngeall ar an difear atá ann idir an tuarastal agus na dálaí 
oibre. 
Treoshuíomh 5.2.2.2: Is gá go mbeadh meas (dálaí oibre níos fearr, dul chun cinn sa ghairm, 
aitheantas sóisialta) ar ghairmithe cúraim sláinte. Na rialacha céanna ar leibhéal na hEorpa 
(uaireanta oibre, mar shampla). 

 
107. Treoshuíomh 5.1.3.2: Is gá go mbeadh na caighdeáin cheanna ann ar fud an Aontais i dtaca le 

cóireálacha, agus ba cheart an costas céanna a bheith ar chógais. 
 

108. Treoshuíomh 5.1.4.1:  Ba cheart níos mó inniúlachtaí a bheith ag an Aontas i dtaca le córas coiteann 
cúraim sláinte ionas go mbeidh sé níos costéifeachtaí, níos saoire agus níos éasca teacht ar réitigh. 
 

109. Treoshuíomh 5.1.5.1: Ba cheart taifid leighis na saoránach a bheith inrochtana do bhaill foirne 
leighis i mBallstáit eile i gcás éigeandála. Ba cheart cárta leighis an Aontais a bheith ag gach duine. 
 

110. Treoshuíomh 5.1.6.1: Ba cheart don Aontas tús áite a thabhairt don infheistíocht sa chúram sláinte 
poiblí, sin agus dreasachtaí breise a thabhairt dóibh siúd atá ag obair san earnáil phríobháideach 
cheana féin le go mbainfeadh iomaíochas le bunchúram sláinte. 
 

111. Treoshuíomh 5.1.7.1: Ba cheart cúrsaí oiliúna saincheaptha a eagrú ar bhonn rialta do ghairmithe 
leighis éagsúla chun a chinntiú go mbíonn baill foirne leighis cothrom le dáta. 
 

112. Treoshuíomh 5.1.8.1: Ba cheart níos mó comhair agus comhaontaithe a bheith ann idir na Ballstáit 
ina leith sin. (córas íocaíochta) 

Foshruth 5.2 - Tuiscint níos leithne ar an tsláinte 

113. Treoshuíomh 5.2.1.2: Ba cheart níos mó deiseanna a bheith ag daoine a bhfuil fadhbanna sláinte 
fisiciúla orthu labhairt le gairmithe faoi na fadhbanna sin. 
 

114. 5 Threoshuíomh a Ghrúpáil  

Treoshuíomh 5.2.1.4: Ba cheart níos mó eolais agus feasachta a bheith ag cuideachtaí maidir leis 
an ról atá acu i dtaca leis an meabhairshláinte. Ba cheart cuideachtaí a spreagadh agus tacú leo 
féachaint go dáiríre ar an ábhar sin. Mar shampla, bain leas as Seachtain na Sláinte (ó threosuíomh 
5.2.1.3).  
Treoshuíomh 5.2.3.1: Oideachas a chur ar an tsochaí, feasacht a ardú i measc daoine agus eolas 
a chur orthu chun geasa a laghdú. 
Treoshuíomh 5.2.3.2: Bain úsáid as an oideachas chun a chur in iúl do dhaoine gurb ionann 
fadhbanna meabhairshláinte agus fadhbanna sláinte eile. 
Treoshuíomh 5.2.6.1: Cur leis an eolas maidir le meabhairshláinte a chuirtear ar fáil dóibh siúd a 
bhíonn ag plé le hothair agus a oibríonn sa phobal (scoileanna, údaráis phóilíneachta, oibrithe in 
earnáil na sláinte, cuideachtaí, bardais). 
Treoshuíomh 5.3.2.1: Déan an chóireáil shíceolaíoch a normalú (e.g. ní labhraítear go hoscailte 
faoin bpaiteolaíocht shíceolaíoch agus an gá atá le cóireáil). Bíonn gá ag daoine le freastal ar 
shíceolaí agus tá sé tábhachtach tuiscint a bheith ann i dtaca leis sin. An fhealsúnacht, an 
smaointeoireacht loighciúil agus an smaointeoireacht chriticiúil, déan iad a theagasc ar scoil. 
Beidh meabhairshláinte na ndaoine níos fearr dá thoradh sin. 

 
115.  Treoshuíomh 5.2.2.1: Acmhainní a thabhairt d’institiúidí chun tacú le daoine a bhfuil fadhbanna 

sláinte orthu. 
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116.  2 Threoshuíomh a Ghrúpáil  

Treoshuíomh 5.2.4.1: Déan an cháin a ghearrtar ar tháirgí sláintíochta na mban a laghdú.  
Treoshuíomh 5.3.3.1:  Bain CBL de tháirgí sláintíochta na mban. 

 
117. Treoshuíomh 5.2.4.2: Feasacht a ardú i measc na hóige agus i measc páistí maidir leis an tsláinte 

bhitheolaíoch, an mheabhairshláinte agus an tsláinte ghnéis. 
 

118. Treoshuíomh 5.2.4.3: Ba cheart smaointí maithe/réitigh mhaithe/cleachtais mhaithe a chur in 
oiriúint do Bhallstáit eile. Ní mór a fhiosrú conas an chomhroinnt sin a chur i gcrích (an t-idirdhealú 
maidir leis an tsláinte ghnéis, an tsláinte atáirgthe agus sláinte na mban)  
 

119. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil  

Treoshuíomh 5.2.5.1: Gníomhaíochtaí spóirt a chur chun cinn go gníomhach trí dhreasachtaí stáit. 
Treoshuíomh 5.3.2.4: An méid ama a chaitear ar an gcorpoideachas a mhéadú chun go mbeidh 
daoine níos gníomhaí (e.g. meabhairshláinte níos fearr a chur chun cinn, murtall a laghdú, etc.) 
Tuismitheoirí a spreagadh le dul taobh amuigh níos minice lena bpáistí. D’fhéadfaí gníomhaíochtaí 
fisiciúla a chur chun cinn agus a spreagadh freisin trí chláir shoghluaisteachta inbhuanaithe (e.g. 
sa Phortaingéil, tá dreasachtaí ann don tsoghluaisteacht níos inbhuanaithe lena spreagtar daoine 
le rothair a úsáid agus dul ag siúl). 

 
120. Treoshuíomh 5.2.7.1: Comórtas Eorpach a chruthú lena gcuirfí ar taispeáint na dea-chleachtais 

náisiúnta atá ann i dtaca leis an meabhairshláinte (a bheadh le cur i láthair ag airí nó feisirí). 

Foshruth 5.3 - Rochtain chomhionann ar chúram sláinte do chách 

121. 3 Threoshuíomh a Ghrúpáil 

Treoshuíomh 5.3.1.1: Clúdach an chórais cúraim sláinte béil phoiblí a leathnú (e.g. sa Spáinn, tá 
cúram sláinte poiblí an-teoranta i réimse na sláinte béil). 
Treoshuíomh 5.3.1.2: Cúnamh airgeadais a sholáthar chun rochtain a chur ar fáil ar chúram 
sláinte béil, sin agus costais cúraim sláinte a laghdú. Cuir fóirdheontais chun cinn ar an leibhéal 
Eorpach chun cúram sláinte maith fiacla a chinntiú, go háirithe suas go dtí 18 mbliana d’aois (san 
Ostair, mar shampla, íoctar as ortódóntaic do dhaoine suas go dtí 18 mbliana d’aois). 
Treoshuíomh 5.3.1.3: Beartais choisctheacha a fheabhsú i réimse na sláinte fiacla. Caighdeáin 
íosta a shocrú maidir leis an tsláinte fiacla ar fud an Aontais. Ba cheart cúram coisctheach 
fiaclóireachta a chur ar fáil i scoileanna saor in aisce. (Sa Ghearmáin, mar shampla, tá cláir 
choisctheacha: 1) tugann an fiaclóir cuairt ar scoileanna, agus 2) spreagtar daoine le cuairt a 
thabhairt ar an bhfiaclóir uair amháin sa bhliain. Mar sin féin, cosnaíonn an chuairt sin ar an 
bhfiaclóir €80 agus dá bhrí sin, tá teaghlaigh ann nach bhfuil in acmhainn íoc as. ) 

 
122. Treoshuíomh 5.3.2.3: Na fadhbanna a bhaineann le cógais a thabhairt duit féin, mínigh iad do 

dhaltaí scoile agus do dhaoine fásta araon. 
 

123. Treoshuíomh 5.3.2.5: Cuir oiliúint gharchabhrach agus oiliúint athbheochana cardascamhógaí ar 
dhaoine fásta agus ar mhic léinn. Sa bhreis ar an oiliúint, tá sé tábhachtach go mbíonn fáil ar 
dhífhibrileoirí in áiteanna poiblí. 
 

124. Treoshuíomh 5.3.3.2: Ní mór a aithint i mbeartais sláinte go bhfuil riachtanais, baic agus deiseanna 
éagsúla ag fir agus mná i dtaca leis an rochtain atá acu ar chúram sláinte mar gheall ar na difríochtaí 
bitheolaíocha agus na róil inscne atá acu. Is gá freisin a bheith airdeallach ar na riachtanais atá ag an 
bpobal LGBTIQ (an pobal óg LGBTIQ go háirithe, i ngeall go bhfuil a bhféiniúlacht á forbairt acu agus 
go dteastaíonn níos mó tacaíochta uathu dá réir). Dlíthe sonracha LGTBIQ a chur chun cinn (e.g. Dlí 
na hAragóine maidir le daoine trasghnéasacha: cruthaíodh ionad cúraim don fhéiniúlacht inscne ina 
gcuirtear cúnamh síceolaíoch agus tacaíocht shíceolaíoch ar fáil le linn phróiseas an aistrithe; tá dlí 
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LGTBIQ ann san Aragóin freisin. D’fhéadfadh an dá rud sin a bheith ina bpointí tagartha do réigiúin 
eile). 

 
125. Treoshuíomh 5.3.4.1: Feabhas a chur ar an oiliúint agus níos mó acmhainní a chur ar fáil d’eintitis 

an tríú earnáil agus do sheirbhísí sóisialta a mbíonn teagmháil acu le daoine ar lú na hacmhainní atá 
acu (e.g. tá daoine ann a bhfuil sláintíocht nó nósanna itheacháin an-dona acu i ngeall nach bhfuil 
an fhaisnéis ná na hacmhainní acu chun feabhas a chur orthu). Níl rochtain ag daoine gan dídean ar 
chúram leighis, agus bíonn náire ar go leor acu dul chuig an dochtúir. Féadfaidh eagraíochtaí 
neamhrialtasacha dul i gcion ar na daoine sin agus cuairteanna leighis a sholáthar do ghrúpaí 
leochaileacha.  
 

126. Treoshuíomh 5.3.4.2: Cuir teaghlaigh san áireamh i bpleananna oideachasúla scoileanna chun go 
mbeidh baint acu freisin le nósanna oideachasúla sláintiúla a chuirtear chun cinn i scoileanna. 
 

127. Treoshuíomh 5.3.5.1: Déan forbairt ar uirlisí lena gcuirfear ar ár gcumas tacú le baill foirne altranais 
chun feabhas a chur ar a gcuid oibre (e.g. feidhmchláir ghutha: is féidir leat labhairt leis an 
bhfeidhmchlár a sheolann an méid a deir tú ar aghaidh chuig córas a chuireann na nótaí 
comhairliúcháin ar fáil i scríbhinn, rud a fhágann nach mbíonn ar na baill foirne an t-eolas a scríobh 
síos). 
 

128. 2 Threoshuíomh a Ghrúpáil  

Treoshuíomh 5.3.6.1: Ba cheart don Aontas bunchúram sláinte poiblí (gnéithe feidhmiúla, ní 
aeistéitiúla) a chur i bhfeidhm i ngach Ballstát. Ba cheart rochtain a bheith ag dídeanaithe nó ag 
daoine ó thíortha eile ar an gcúram sin, ní díreach na daoine atá ina gcónaí sa tír. 
Treoshuíomh 5.3.7.1: Cinntigh go mbíonn cúram leighis ag daoine gan dídean agus d inimircigh 
(e.g. tá eagraíochtaí neamhrialtasacha ann a chuireann cúram príobháideach ar fáil agus ba cheart 
tionscnaimh mar sin a spreagadh) 

 
129. Treoshuíomh 5.3.7.2: Déan an tsláinte, dínit an duine agus an ceart chun sláine a chomhtháthú in 

Airteagal 3 den Choradh ar an Aontas Eorpach. Is cuid de shláinte an duine dínit an duine (Mar 
shampla, cuimsítear ‘an ceart chun beatha agus chun sláine fhisiciúil agus mhorálta, gan, in aon chás, 
céasadh nó pionós mídhaonna ná táireach a fhulaingt’ in Airteagal 15 de Bhunreacht na Spáinne). 
 

130. Treoshuíomh 5.3.8.1: Déan anailís ar na buntáistí agus na díobhálacha a bhaineann leis an gcóras 
cúraim sláinte phríobháidigh (e.g. le féachaint a mhéid arb é cur chun cinn an chórais phríobháidigh 
is cúis le laghdú ar an infheistíocht i seirbhísí poiblí, le féachaint a mhéid agus atá sé 
idirdhealaitheach, etc.) (e.g. sa Ghearmáin tá árachas príobháideach agus cúram sláinte poiblí ann. 
Ní bhíonn cúram sláinte príobháideach níos fearr i gcónaí. Más othar príobháideach thú, bíonn ort 
íoc as scrúduithe sláinte nach mbíonn gá leo i ndáiríre).  
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