
 

  

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

An Chomhdháil ar 
Thodhchaí na hEorpa 

 

Tuarascáil: Painéal 1 seisiún 3 

Painéal Saoránach Eorpach 1: ‘Geilleagar níos 
láidre, ceartas sóisialta agus poist / Oideachas, 
cultúr, an óige agus spórt / An t-aistriú digiteach’ 
 

 



  

  
Painéal 1 seisiún 3 - 2 

 

Painéal Saoránach Eorpach 1: ‘Geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus poist / Oideachas, cultúr, an óige agus spórt / An t-aistriú digiteach’ 

An Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa 

Tuarascáil 

Painéal Saoránach Eorpach 1: ‘Geilleagar níos láidre, ceartas 
sóisialta agus poist / Oideachas, cultúr, an óige agus spórt / An t-
aistriú digiteach’ 

Seisiún 3: 25-27 Feabhra 2022, Baile Átha Cliath, Éire 

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 Danish Board of Technology [Bord Teicneolaíochta na 
Danmhairge], Ifok, Missions Publiques, Deliberativa, Deliberativa agus Kantar, ar pléghrúpa é atá 
freagrach as modheolaíocht agus cur i bhfeidhm na bPainéal, a d’ullmhaigh an doiciméad1 seo. 
Painéal Saoránach Eorpach 1: Is ifok, le tacaíocht ó Missions Publiques, a stiúir seisiún 3 faoi 
‘Geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus poist / Oideachas, cultúr, an óige agus spórt / An t-
aistriú digiteach’. 

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 na 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 25-27 Feabhra 2022 roghnaíodh go randamach 180 shaoránach 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 ‘Geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus poist / Oideachas, cultúr, an 

óige agus spórt / An t-aistriú digiteach’, ag leanúint den phlé a rinneadh le linn Sheisiúin 1 agus 2. Don 

seisiún deireanach seo, d’óstaigh an Institiúid um Ghnóthaí Idirnáisiúnta agus Eorpacha (IIEA) na 

rannpháirtithe i bPainéal 1 i gCaisleán Bhaile, agus bhí an deis ann páirt a ghlacadh ar líne. Agus úsáid 

á baint acu as na treoshuíomhanna a d’fhorbair siad le linn Sheisiún 2 mar bhonn dá gcuid oibre, rinne 

na saoránaigh 48 moladh deiridh a chur i láthair agus a phlé i seisiún iomlánach na Comhdhála agus 

thacaigh siad leis na moltaí sin. As an 180 rannpháirtí, d’fhreastail 15 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: 

● 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 

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



  

  
Painéal 1 seisiún 3 - 3 

 

Painéal Saoránach Eorpach 1: ‘Geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus poist / Oideachas, cultúr, an óige agus spórt / An t-aistriú digiteach’ 

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 an 

Institiúid um Ghnóthaí Idirnáisiúnta agus Eorpacha (IIEA) cúntóir amháin ar fáil in aghaidh an 

fhoghrúpa. 

● 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 Caisleán Bhaile Átha Cliath. 

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 fiúise 

do shruth 1, deich gcinn oráiste do shruth 2, deich gcinn ghlasa do sruth 3, deich gcinn ghorma do 

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

aghaidh gach srutha. 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.  

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. Na chéad 3 phríomh-

threoshuíomh a rangaigh an Phainéal laistigh den fhoshruth, cuireadh leis an tuarascáil iad sa chéad, 

sa dara agus sa tríú háit. Ansin, d’úsáid an foghrúpa greamáin dhubha (5 ghreamán in aghaidh an 

duine) chun na treoshuíomhanna a bhí fágtha a chur in ord tosaíochta agus iad a chur leis an tuarascáil 

sa cheathrú agus sa chúigiú háit.  

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

na saoránaigh úsáid as teimpléad le haghaidh moltaí:  

 Cur síos 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? 
 

 

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 

                                                
2 Tá an tuarascáil ó Sheisiún 2 de Phainéal 1 ar fáil ag: Painéal 1 - Seisiún 2 - Tuarascáil 

 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
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fhoghrúpa féin go dtí sin agus barúlacha a phiaraí á gcur san áireamh aige. Chuir an cúntóir 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 27 Feabhra. 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: 

● An Seisiún Iomlánach, an 25 Feabhra 2022 

● An Seisiún Iomlánach, an 27 Feabhra 2022 

2. Comhthéacs Sheisiún 3 i bpróiseas na bPainéal Saoránach Eorpach 

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

Eagraítear 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. 

Tháinig 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. 

Tionóladh 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 Ionad Taispeántais agus Comhdhála Maastricht, é á óstáil ag Studio 

Europa Maastricht i gcomhar le hOllscoil Maastricht agus Institiúid Eorpach an Riaracháin Phoiblí 

(EIPA).  

https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
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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. 
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3. Na príomhthorthaí ón seisiún: Moltaí arna nglacadh ag an bPainéal (le tabhairt ar aghaidh 

chuig an Suí Iomlánach) 

Sruth 1: Ag obair san Eoraip  

Foshruth 1.1 Margadh an tsaothair 
 

1. Molaimid go dtabharfar isteach pá íosta chun caighdeán maireachtála den chineál céanna a chinntiú 
ar fud na mBallstát uile. Aithnímid na hiarrachtaí atá á ndéanamh cheana féin i dtreoir an Aontais 
COM(2020) 682 chun an tslí mhaireachtála a chaighdeánú. Ní mór don pá íosta glanioncam íosta a 
dhaingniú chun cuspóir bunriachtanach a bhaint amach: ba cheart go mbeadh níos mó airgid le 
caitheamh ag gach duine atá i ngátar. Ba cheart go gcuirfí na gnéithe seo a leanas san áireamh i 
dtaca leis an bpá íosta:  

● Ba cheart don Aontas a chinntiú go gcuirfear chun feidhme go héifeachtach é i ngeall nach 
gcuireann gach Ballstát cosaint oibrithe i bhfeidhm go leordhóthanach.  

● Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar fhaireachán agus ar rianú a dhéanamh ar fheabhsúchán 
ar an gcaighdeán maireachtála. 

● Ní mór don pá íosta an chumhacht cheannaigh i dtíortha éagsúla a chur san áireamh. Tá gá 
le timthriall athbhreithnithe rialta chun oiriúnú don athrú ar an gcostas maireachtála (e.g. 
trí bhoilsciú). 

 
Molaimid an méid sin toisc go bhfeabhsaítear ceartas sóisialta i margadh an tsaothair le pá íosta agus 
go bhfeabhsaítear dálaí maireachtála nithiúla na bhfostaithe sna Ballstáit uile. Baineann tábhacht ar 
leith leis sin i gcomhthéacs timpeallacht oibre atá ag athrú go tapa, e.g. trí dhigitiú. 
  
 

2. Tá Rialachán de chuid an Aontais (Treoir AE maidir le hEagrú Ama Oibre – 2003/88/CE) i bhfeidhm 
cheana féin. Mar sin féin, ní leor é chun cothromaíocht idir an obair agus an saol a chinntiú. Mar 
chéad chéim, molaimid go ndéanfar athbhreithniú ar an gceart atá ann faoi láthair le bunú an leor 
é do na cúinsí reatha. Ar an dara dul síos, ba cheart don Aontas sásra faireacháin níos déine a bhunú 
chun an cur chun feidhme a chinntiú i ngach Ballstát. Ní mór aird ar leith a thabhairt ar earnálacha 
éagsúla lena mbaineann leibhéil éagsúla struis agus ualaí, go síceolaíoch agus go fisiciúil araon. Mar 
sin féin, ag an am céanna, braitheann earnálacha eile ar níos mó solúbthachta ó fhostaithe chun iad 
féin a chur in oiriúint do riachtanais shonracha chorparáideacha. 
 
Molaimid an méid sin toisc go bhfuil cothromaíocht níos fearr tábhachtach mar go gcuireann sé le 
comhtháthú sóisialta, mar aon le cothrom na Féinne i measc fostaithe. Sa bhreis air sin, bíonn tionchar 
dearfach aige ar leas aonair na bhfostaithe. 
  
 
Foshruth 1.2 An Óige agus Fostaíocht 
 

3. Molaimid go ndéanfar leibhéal na gclár oideachais éagsúil ar fud san Aontas a chomhchuibhiú le 
glacadh leis an ábhar náisiúnta. Dá réir sin, molaimid go ndéanfar cáilíochtaí gairmiúla a bhailíochtú 
agus a aithint go frithpháirteach sna Ballstáit go léir. 
 
Molaimid an méid sin toisc gur mian linn soghluaisteacht saothair na hEorpa a éascú agus an t-ualach 
riaracháin a laghdú. 
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4. Molaimid go dtabharfar léargas do dhaltaí meánscoile (ó 12 bhliain d’aois i leith) ar an margadh 
saothair amach rompu trí dheis a thabhairt dóibh roinnt cuairteanna breathnóireachta 
d’ardchaighdeán a dhéanamh in eagraíochtaí brabúis agus in eagraíochtaí neamhbhrabúis. 
Molaimid cuideachtaí a spreagadh chun glacadh le daltaí breathnóireachta trí fhóirdheontais a 
thabhairt dóibh. I gceantair thuaithe nach bhfuil na ceiseanna céanna ar fáil, ní mór do scoileanna 
áitiúla, rialtais, eagraíochtaí agus cuideachtaí obair i ndlúthchomhar lena chéile chun go mbeidh na 
cuairteanna breathnóireachta sin éifeachtach freisin.  
 
Molaimid an méid sin toisc gur mian linn léargas a thabhairt do dhaoine óga ar na féidearthachtaí 
éagsúla sa mhargadh saothair ionas go mbeidh siad in ann rogha níos fearr i dtaca lena gcuid staidéir 
agus a ngairmeacha amach anseo, sin agus tuiscint a fháil ar an tábhacht a bhaineann leis an cúrsa 
staidéir ceart a roghnú. Foghlaimeoidh siad freisin faoi fhreagracht agus faoin gcaoi ar cheart dóibh 
meas a bheith acu ar an margadh saothair. Cuideoidh sé le daoine óga iad féin a imeascadh sa 
mhargadh saothair. Ní bheadh aon duine thíos leis an gcur chuige sin. 
 
 

5. Molaimid go ndéanfar bogscileanna a chleachtadh a chomhtháthú i gcúrsaí sna curaclaim i 
scoileanna. Is éard atá i gceist againn le bogscileanna: a bheith ag éisteacht lena chéile, idirphlé, 
athléimneacht, tuiscint, meas agus meas ar dhaoine eile a spreagadh, an smaointeoireacht 
chriticiúil, an féinstaidéar, a bheith fiosrach agus a bheith dírithe ar thorthaí. Ba cheart oiliúint a 
chur ar mhúinteoirí maidir leis na scileanna seo a mhúineadh trí chomhoibriú go dlúth le hoibrithe 
sóisialta agus/nó le síceolaithe. Is iad seo a leanas moltaí eile maidir lena gcur chun feidhme: cláir 
mhalartaithe a eagrú do dhaltaí idir scoileanna, rannpháirtíocht a eagrú in imeachtaí spóirt agus in 
imeachtaí cultúrtha tras-scoileanna etc. 
 
Molaimid an méid sin toisc gur bunscileanna iad scileanna boga atá ag teastáil, sin agus gur scileanna 
iad a chailltear sa ré dhigiteach. Ach is scileanna iad a bheidh fíor-riachtanach i saol ár n-óige amach 
anseo. Dá bhrí sin, molaimid go láidir iad a thabhairt isteach sa churaclam ionas go gcabhróidh siad 
leo a bheith athléimneach agus fadhbanna meabhairshláinte a sheachaint agus a shárú má bhíonn 
orthu dul i ngleic lena leithéid amach anseo. Neartaíonn scileanna sóisialta caidreamh idirdhaonna 
agus dá bhrí sin cabhraíonn siad le daoine a n-áit a aimsiú sa tsochaí.  
  

 
6. Molaimid go mbeidh pleananna dea-ullmhaithe le cásanna mionsonraithe réidh le himscaradh ar 

bhealach solúbtha má bhuailtear ag géarchéim thromchúiseach sinn ar mhaithe leis an tionchar 
féideartha a laghdú ar chúrsaí staidéir, ar ghairmoiliúint, ar fholláine mheabhrach etc. ar ár ndaoine 
óga. Is é seo a leanas a bhfuil i gceist againn le ‘tionchar’: costas níos airde staidéir nó oiliúna, 
síneadh éigeantach ar chúrsaí staidéir, intéirneachtaí nach bhféadfaí a dhéanamh, méadú ar 
fhadhbanna meabhairshláinte. Ní mór na scripteanna a rollú amach chun an tionchar ar dhaoine 
óga, agus an tionchar ar a n-aistriú go dtí an margadh saothair a laghdú. 
 
Molaimid an méid sin toisc go mbíonn staid na hóige an-leochaileach in aimsir na géarchéime.  
 

Foshruth 1.3 An tAistriú Digiteach ag an Obair 
 

7. Molaimid go dtabharfaidh an tAontas isteach nó go ndéanfaidh sé an reachtaíocht atá ann cheana 
a threisiú lena rialaítear ‘obair chliste’ mar a thugtar air [is é sin, obair a dhéanamh ar líne agus go 
cianda, e.g. ó oifig sa bhaile nó ó áit eile le nasc idirlín]. Anuas air sin, molaimid go rithfidh an tAontas 
reachtaíocht le cuideachtaí a spreagadh chun bheith freagrach go sóisialta agus chun Poist 
ardchaighdeáin lena mbaineann modh oibre cliste a choinneáil laistigh den Aontas. Féadfaidh na 
dreasachtaí a bheith ina ndreasachtaí airgeadais agus/nó clú, agus ba cheart go gcuirfí san áireamh 
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iontu critéir Chomhshaoil, Shóisialta agus Rialachais (ESG) atá ann cheana agus a aithnítear go 
hidirnáisiúnta. Chun é sin a bhaint amach, ba cheart don Aontas meitheal a bhunú ina mbeadh 
saineolaithe ó na páirtithe leasmhara uile chun iniúchadh a dhéanamh ar reachtaíocht den sórt sin, 
agus chun í a neartú. 
 
Molaimid an méid sin toisc gur gá dúinn poist ardchaighdeáin lena mbaineann modh oibre cliste a chur 
chun cinn agus a n-athlonnú chuig tíortha le costais níos ísle agus nach tíortha den Aontas iad a 
sheachaint. Cuireann paindéim COVID-19 agus na treochtaí eacnamaíocha domhanda leis an bpráinn 
chun poist a chosaint san Aontas agus an ‘obair chliste’ a rialú. 
 

8. Molaimid go gcinnteoidh an tAontas an ceart chun oiliúint dhigiteach do shaoránaigh uile an 
Aontais. Go háirithe, d’fhéadfaí scileanna digiteacha daoine óga a threisiú trí dheimhniúchán an 
Aontais a thabhairt isteach i scoileanna a d’ullmhódh iad don mhargadh saothair amach anseo. 
Molaimid freisin oiliúint shonrach ar leibhéal an Aontais chun athoiliúint a chur ar oibrithe agus iad 
a uas-sciliú le bheith iomaíoch sa mhargadh saothair. Ar deireadh, molaimid go n-ardóidh an 
tAontas tuilleadh feasachta i dtaca leis na hardáin dhigiteacha atá ann cheana a nascann daoine le 
fostóirí, ar ardáin iad a chuidíonn leo poist a aimsiú san Aontas, e.g. EURES. 
 
Molaimid an méid sin toisc go bhfuil scileanna digiteacha deimhnithe ríthábhachtach do dhaoine chun 
dul isteach sa mhargadh saothair agus d’oibrithe chun athsciliú a dhéanamh agus chun fanacht 
iomaíoch.  
 
 
Sruth 2: Geilleagar don Todhchaí 
 

Foshruth 2.1 Nuálaíocht agus Iomaíochas Eorpach 
 

9. Molaimid go gcruthóidh an tAontas deiseanna d’eintitis éagsúla (ollscoileanna, corparáidí, institiúidí 
taighde, etc.) chun infheistíocht a dhéanamh sa taighde agus sa nuálaíocht agus é mar aidhm na 
rudaí seo a leanas a fhorbairt:  

● ábhair nua, arb é is aidhm dóibh a bheith ina roghanna malartacha atá níos inbhuanaithe 
agus níos bith éagsúla ná na cinn atá in úsáid faoi láthair, 

● úsáidí nuálacha na n-ábhar atá ann cheana (bunaithe freisin ar an athchúrsáil agus ar 
theicnící úrscothacha ag a bhfuil an lorg comhshaoil is lú).  

Molaimid go mbeidh an méid sin ina ghealltanas fadtéarmach leanúnach ón Aontas (go dtí 2050 ar 
a laghad).  
 
Molaimid an méid sin toisc go mairimid ar phláinéad a bhfuil acmhainní teoranta aige. Más mian linn 
todhchaí a bheith againn, ní mór dúinn an aeráid a chosaint agus roghanna atá neamhdhíobhálach 
don phláinéid a chuardach. Is mian linn freisin go mbeidh an tAontas ina cheannaire sa réimse sin le 
buntáiste láidir iomaíoch ar an ardán idirnáisiúnta. Is é is rún an mholta torthaí nuálacha a chur ar fáil 
a fhéadfar a chur i bhfeidhm go forleathan agus a chur chun feidhme thar réimsí agus thíortha éagsúla. 
Bheadh tionchar dearfach aige freisin ar an ngeilleagar agus ar an margadh saothair trí dheiseanna 
nua fostaíochta a chruthú i réimse na nuálaíochta inbhuanaithe. D’fhéadfadh an méid sin cuidiú chun 
na héagóracha sóisialta a chomhrac trí mhodhanna táirgeachta atá nua agus níos eiticiúla a chur in 
ionad na modhanna táirgeachta atá ann faoi láthair. 
 
 

10. Molaimid go dtabharfaidh an tAontas gealltanas fadtéarmach leanúnach chun cur go mór lena sciar 
d’fhuinneamh atá foinsithe go hinbhuanaithe, agus úsáid á baint as raon éagsúil foinsí in-athnuaite 
ag a bhfuil an lorg comhshaoil is ísle (bunaithe ar mheasúnú iomlánaíoch saolré). Sa bhreis air sin, 
ba cheart don Aontas infheistíocht a dhéanamh chun cáilíocht an bhonneagair leictrigh agus na 
greille leictreachais a fheabhsú agus a chothabháil. Molaimid freisin go n-aithneofaí rochtain ar 
fhuinneamh agus ar inacmhainneacht fuinnimh mar bhuncheart na saoránach.  
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Molaimid an méid sin toisc: 

● go mbeadh an tAontas níos neamhspleáiche ar fhuinneamh ach foinsí fuinnimh a éagsúlú 
(foinsí na gréine, na gaoithe, an hidrigin, an uisce sáile, nó aon mhodhanna inbhuanaithe a 
bheidh ann amach anseo), 

● go laghdódh sé costais leictreachais do shaoránaigh an Aontais,  
● go gcruthóidh sé poist agus go ndéanfadh sé an margadh fuinnimh a athstruchtúrú (go háirithe 

i réigiúin a bhí ag brath go mór ar bhreoslaí iontaise go dtí seo), 
● go spreagfadh sé forbairt eolaíoch teicnící nuálacha foinsithe fuinnimh, 
● go bhfuil cáilíocht an bhonneagair leictrigh agus na greille leictreachais chomh tábhachtach 

céanna le foinsí fuinnimh, rud a fhágann gur féidir fuinneamh a dháileadh agus a iompar ar 
bhealach rianúil éifeachtúil inacmhainne.  

 
 
 
 

11. Molaimid go gcuirfidh an tAontas chun cinn go gníomhach próisis táirgthe níos glaise, trí 
fhordheontais nó trí luaíochtaí eile a chur ar fáil do chuideachtaí a dhéanann iarracht costais 
chomhshaoil a bpróiseas táirgeachta a ísliú. Sa bhreis air sin, is éard a éilímid iarracht chun láithreáin 
bpríomhthionscadal a feirmshaothraithe agus limistéir ghlasa faoi chosaint a bhunú timpeall ar 
láithreáin atá ann cheana féin. Níor cheart a cheangal ar chuideachtaí na hiarrachtaí sin a mhaoiniú 
as a bpóca féin, i bpáirt ar a laghad.   
 
Molaimid an méid sin toisc gur gné thábhachtach den slabhra soláthair iad próisis táirgthe. D’fhéadfaí 
ár dtionchar ar an aeráid a laghdú go mór ach iad a dhéanamh níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol. 
Creidimid gur cheart cuideachtaí agus tionscail a choinneáil cuntasach as an gcaoi a dtáirgeann siad a 
dtáirgí (lena n-áirítear bearta feirmshaothraithe agus bearta cosanta comhshaoil). Nuair a dhéantar 
próisis táirgthe níos glaise, ullmhaítear iad don todhchaí agus déantar níos athléimní iad (rud a 
chosnaíonn poist).  
 

 

Foshruth 2.2 Geilleagar Inbhuanaithe / Foshruth 2.3 Cánachas 
 

12. Molaimid nach n-úsáidfear coimeádáin phlaisteacha agus go mbainfear úsáid níos ginearálta as 
coimeádáin in-ath-inúsáidte. Ba cheart go mbeadh dreasachtaí ann do thomhaltóirí agus do 
chuideachtaí ionas nach mbeidh sé níos costasaí don tomhaltóir earraí a cheannach ar an mórchóir 
(‘en vrac’ i bhFraincis nó ‘sfuso’ in Iodáilis)seachas earraí pacáistithe. Na cuideachtaí a chuidíonn leis 
an aistriú sin, ba cheart sochair fhioscacha a bheith ann dóibh agus na cuideachtaí nach gcuidíonn 
leis, ba cheart dóibh níos mó cánacha a íoc. Na hearraí sin nach féidir a úsáid an athuair, ba cheart 
go mbeadh siad in-athchúrsáilte agus/nó in-bhithmhillte. Tá gá le hinstitiúid phoiblí nó le hinstitiúid 
formhaoirseachta le faireachán a dhéanamh ar gach rud, chun na rialacha a shocrú agus chun iad a 
roinnt le gach duine. Moltar oideachas a chur ar chuideachtaí agus ar thomhaltóirí araon a iompar 
a athrú san fhadtéarma, sin cumarsáid a dhéanamh leo i dtaca leis na gníomhaíochtaí faoi chaibidil, 
trí na meáin shóisialta freisin. Ba cheart cuideachtaí a spreagadh agus ba cheart cabhrú leo teacht 
ar na réitigh is fearr i dtaca lena gcuid dramhaíola (cuideachtaí tógála mar shampla).   
 
Molaimid an méid sin toisc nach mór dúinn uile a bheith freagrach as ár gcuid gníomhaíochtaí. Mar 
sin, ní mór dúinn athmhachnamh a dhéanamh ar gach próiseas táirgthe. Chun athchúrsáil a 
dhéanamh, tá go leor acmhainní ag teastáil (uisce, fuinneamh), dá bhrí sin ní féidir gurb í an t-aon 
fhreagra amháin atá againn. Is é sin an fáth a bhfuil sé molta againn bulc-earraí a thráchtálú. Ní cheart 
athchúrsáil a úsáid ach amháin le haghaidh ábhair atá éasca le hathchúrsáil. Agus is eol dúinn leis an 
sampla Fionlannach gur féidir cuid mhór a athchúrsáil.   
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13. Molaimid go dtabharfar isteach na rialacha fioscacha céanna san Eoraip agus go ndéanfar beartais 
fhioscacha a chomhchuibhiú ar fud an Aontais. Le comhchuibhiú cánach, ba cheart go mbeifí in ann 
saoirse a thabhairt do na Ballstáit aonair chun a rialacha cánach féin a leagan síos agus imghabháil 
cánach a chosc san am céanna. Chuirfeadh an méid sin cleachtais dhíobhálacha fhioscacha agus le 
hiomaíocht cánach. Ba cheart go mbainfeadh cánacha le hidirbhearta tráchtála san áit a ndéantar 
iad. Nuair a dhíolann cuideachta i dtír, ba cheart dóibh cánach a íoc sa tír áirithe sin. Bheadh sé 
d’aidhm ag na rialacha nua sin dí-athshuí a chosc agus a chinntiú go ndéanfaí na hidirbhearta agus 
an táirgeadh idir tíortha na hEorpa.   
 
Molaimid an méid sin chun poist agus gníomhaíochtaí eacnamaíocha san Eoraip a chosaint agus a 
fhorbairt le cothromas idir na Ballstáit. Tabharfaidh sé comhthuiscint ar an gcóras fioscach laistigh den 
Eoraip. Tá sé beartaithe aige deireadh a chur le staid monaplachta ollmhór na mórchuideachtaí nach 
n-íocann go leor cánacha i gcomparáid le cuideachtaí níos lú. Coinneoidh sé freisin an t-airgead san áit 
a ndéantar gníomhaíochtaí tráchtála. 
  

 
14. Molaimid go bhfaighfear réidh le córas na dífheidhmeachta pleanáilte do gach gléas leictreonach. 

Ba cheart an t-athrú a thabhairt isteach ar leibhéal an duine aonair agus ar an leibhéal tráchtála 
araon, chun a ráthú gur féidir linn úinéireacht a bheith againn ar ghléasanna, iad a dheisiú agus iad 
a uasghrádú san fhadtéarma. Molaimid gléasanna athchóirithe a chur chun cinn. Bheadh sé 
éigeantach do chuideachtaí an ceart chun deisithe a ráthú, uasghrádú agus nuashonrú ar bhogearraí 
san áireamh, agus gach gléas a athchúrsáil san fhadtéarma, ach rialachán a thabhairt isteach. Moltar 
freisin gur cheart don ghnáthdhuine úsáid a bhaint as nascóirí caighdeánaithe. 
 
Molaimid an méid sin toisc nach maireann táirgí ach ar feadh dhá bhliain sa saol nua-aimseartha go 
hiondúil. Ba mhaith linn go mbeadh saolré níos faide acu de thart ar 10 mbliana. Beidh tionchar 
dearfach ag an moladh seo ar an athrú aeráide agus ar an éiceolaíocht. Laghdóidh sé freisin na costais 
ar thomhaltóirí chomh maith leis an tomhaltóireacht.  
  

 
15. Molaimid go gcabhrófar le gach duine foghlaim faoin gcomhshaol agus faoin nasc atá ann leis sláinte 

aonair gach duine tríd an oideachas. Cuideoidh cúrsaí oideachais le gach duine a straitéisí pearsanta 
féin a shainiú chun na hábhair seo a chomhtháthú ina saol. Ba cheart tús a chur leis an oideachas 
sin ar scoil le hábhair ar leith a thugann aghaidh ar shaincheisteanna éiceolaíochta, agus ba cheart 
don oideachas sin leanúint ar aghaidh tríd an saol (ag an obair, mar shampla). Cuideoidh sé le 
dramhaíl a laghdú agus leis an gcomhshaol agus sláinte an duine a chosaint. Cuirfidh an t-oideachas 
sin tomhaltas áitiúil earraí sláintiúla agus neamhphróiseáilte chun cinn, ar earraí iad a fhaightear ó 
tháirgeoirí áitiúla. Na daoine sin nach ngníomhaíonn chun dramhaíl a laghdú, beidh orthu cúrsa 
oiliúna saor in aisce a dhéanamh ar na saincheisteanna sin. Le go mbeifear in ann an stíl 
mhaireachtála sin a oiriúnú, ní mór do phraghsanna a bheith cothrom don táirgeoir agus don 
tomhaltóir. Dá bhrí sin, molaimid go mbeidh díolúintí cánach ag táirgeoirí beaga, áitiúla atá 
neamhdhíobhálach don chomhshaol. 
 
Molaimid an méid sin toisc go gcreidimid nach bhfuil imní ar go leor daoine faoi na saincheisteanna 
sin. Is é sin an fáth a bhfuil gá le hoideachas don uile dhuine ina leith. Ina theannta sin, is iondúil nach 
mbíonn táirgí áitiúla agus sláintiúla inacmhainne do go leor daoine. Ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil 
fáil níos forleithne ag an uile dhuine ar tháirgí a dhéantar go háitiúil.  
 

 

Foshruth 2.4 Talmhaíocht / Foshruth 2.5 An Bonneagar Digiteach  
 

16. Molaimid go gcuirfear i bhfeidhm comhchóras lipéadaithe Eorpach atá éasca le tuiscint do tháirgí 
tomhaltais agus cothaithe (mar chuid den fhaisnéis, bheadh ailléirginí, an tír tionscnaimh, etc), 
trédhearcacht faoi phróisis formheasa leanúnacha, faisnéis faoi tháirgí a dhigitiú trí aip Eorpach 
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chaighdeánaithe lena gceadófaí rochtain níos éasca don úsáideoir agus lena gcuirfí ar fáil faisnéis 
bhreise faoi tháirtí agus faoin slabhra táirgthe. Feicimid freisin go bhfuil gá le comhlacht atá fíor-
neamhspleách chun rialú a dhéanamh ar chaighdeáin bhia ar fud an Aontais, ar comhlacht é ag a 
mbeidh cumhachtaí reachtacha chun go mbeidh sé in ann smachtbhannaí a chur i bhfeidhm. 
 
Molaimid an méid sin toisc gur cheart go mbeadh saoránaigh an Aontais ag súil leis go mbeadh an 
caighdeán céanna bia ann. Sláine na dtáirgí bia, is rud riachtanach é chun sábháilteacht na saoránach 
a chinntiú. Déantar na moltaí sin chun feabhas a chur ar an bhfaireachán ar fhormheas agus ar 
thrédhearcacht an táirgthe bia ar bhealach comhchuibhithe. 
  
 

17. Molaimid go mbeidh an bonneagar ina shócmhainn stáit chun méadú ar mhonaplachtaí 
teileachumarsáide agus seirbhíse idirlín a chosc. Ba cheart an ceart chun rochtain ar an idirlíon a 
bheith ag cách, ba cheart go mbeadh sé ina thosaíocht nascthacht idirlín a chur ar fáil i ‘mbandaí 
bána / i mbandaí marbh’ (ceantair nach bhfuil rochtain ar an idirlíon acu). Is tosaíocht iad leanaí 
agus teaghlaigh a mhéid a bhaineann le rochtain a fháil ar an idirlíon agus ar chrua-earraí, go háirithe 
i dtaca leis an oideachais agus go cinnte in aimsir phaindéime. Tá gá le tionscnamh chun tacú leis an 
gcianobair, cuir i gcás spásanna oifige a bhfuil rochtain acu ar nasc idirlín iontaofa tapa agus ar 
oiliúint dhigiteach. 
 
Molaimid an méid sin toisc gur gá dúinn a chinntiú go gcuirtear an t-aistriú digiteach i gcrích ar 
bhealach cothrom. Is rud bunriachtanach é rochtain ar an idirlíon don daonlathas agus is ceart é atá 
ag saoránaigh uile na hEorpa. 
 
 
 
 

18. Molaimid go léireofar meas ar fheithidí áitiúil agus go ndéanfar iad a chosaint ar speicis ionracha. 
Molaimid freisin a bheith i bhfách le forbairtí nua tógála agus iad a spreagadh chun go mbeidh 
spásanna glasa éigeantacha iontu. Éilímid go dtabharfar isteach an bhithéagsúlacht mar ábhar 
éigeantach i scoileanna trí úsáid a bhaint as gníomhaíochtaí curaclaim, e.g. trí ghníomhaíochtaí 
praiticiúla. Tá sé tábhachtach aird a tharraingt ar fheasacht i leith na bithéagsúlachta trí úsáid a 
bhaint as feachtais sna meáin agus as ‘comórtais’ dreasaithe ar fud an Aontais (comórtais áitiúla ar 
scála an phobail). Molaimid go mbunófar spriocanna náisiúnta ceangailteacha ar fud na mBallstát 
maidir le crainn dhúchasacha agus flóra áitiúla a athfhoraoisiú. 
 
Molaimid an méid sin toisc go bhfuil an bhithéagsúlacht ríthábhachtach don chomhshaol, do 
chaighdeán na beatha agus don chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide. 
  

 
Sruth 3: Sochaí Chóir 
 

Foshruth 3: An tSlándáil Shóisialta 
 

19. Molaimid go gcuirfear beartais shóisialta agus comhionannas ceart a chur chun cinn, i dtaca leis an 
tsláinte san áireamh agus iad comhchuibhithe don Aontas ar fad, lena gcuirfear san áireamh na 
rialacháin chomhaontaithe chomh maith leis na ceanglais íosta ar fud na críche.   
 
Molaimid an méid sin toisc go bhfuil éagothromaíochtaí móra ann idir na Ballstáit maidir le beartais 
shóisialta ar gá iad a laghdú chun saol maith a bhaint amach do na saoránaigh go léir, sin agus chun 
an cúram agus an tacaíocht a theastaíonn ó dhaoine leochaileacha ar chúiseanna éagsúla a thabhairt 
dóibh (sláinte, aois, gnéaschlaonadh, etc.). 
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20. Molaimid go gcuirfear chun cinn an taighde i gcúrsaí sóisialta agus agus sa tsláinte san Aontas, lena 
leanfar línte tosaíochta a mheastar a bheith chun leas an phobail agus a bhfuil comhaontaithe ag na 
Ballstáit, lena gcuirfear ar fáil freisin maoiniú cuí. Ní mór dúinn an comhar a threisiú idir réimsí 
saineolais, thar thíortha agus thar ionaid staidéir (ollscoileanna, etc.).  
 
Molaimid an méid sin toisc gurb iomaí réimse atá ann inar gá dúinn dul chun cinn a dhéanamh agus 
an t-eolas atá againn a dhoimhniú. Léiríonn an taithí atá againn ar an bpaindéim sampla ina bhfuil an 
taighde riachtanach chun feabhas a chur ar an saol agus ina bhfuil comhar idir an earnáil phoiblí agus 
an earnáil phríobháideach, agus idir rialtas agus rialtas riachtanach, sin agus ina bhfuil gá le tacaíocht 
airgeadais.  
  
 

21. Molaimid gur cheart inniúlachtaí níos láidre a bheith ag an Aontas i mbeartais shóisialta chun 
rialacha íosta agus sochair phinsin a chomhchuibhiú agus a bhunú ar fud an Aontais, ar rialacha iad 
a bheadh bunaithe ar dhiagnóis chríochnúil. Is gá go mbeidh riachtanais íosta phinsin thar líne 
bochtaineachta na tíre. Ba cheart go mbeadh éagsúlacht ann atá bunaithe ar chóras catagóirithe 
gairmeacha, lena gcuirfí ar chumas gairmithe a oibríonn i ngairmeacha atá dian ó thaobh an choip 
agus ó thaobh meabhrach de dul ar scor níos luaithe ná an aois scoir. San am céanna, ba cheart go 
mbeadh cearta faoi ráthaíocht ann chun oibre do dhaoine scothaosta ar mian leo leanúint de bheith 
ag obair ar bhonn deonach.  
 
Molaimid an méid sin toisc go bhfuil an t-ionchas saoil ag dul i méid agus go bhfuil laghdú ag teacht ar 
an ráta breithe. Tá daonra na hEorpa ag dul in aois agus is ar an gcúis sin is gá dúinn tuilleadh beart a 
dhéanamh chun baol imeallaithe daoine scothaosta a sheachaint agus chun a saol cuibhiúil a chinntiú.  
 
 

22. Molaimid sraith de bhearta comhaontaithe chun méadú ar an ráta breithe a spreagadh agus chun 
cúram leanaí iomchuí a chinntiú. Cuimsítear leis na bearta sin cúram leanaí inacmhainne agus 
inrochtana (sa láthair oibre, thar oíche, CBL a laghdú ar threalamh do leanaí), tithíocht, obair 
sheasmhach, ag tacú leis an máithreachas, tacaíocht agus cosaint shonrach oibre do dhaoine óga 
agus do thuismitheoirí agus tacaíocht a thabhairt do mháithreacha agus d’aithreacha le rochtain ar 
fhaisnéis nuair a fhilleann siad ar an obair, i measc nithe eile.  
 
Molaimid an méid sin toisc go seasanna na rátaí ísle breithe san Aontas amach, rud a chuireann 
tuilleadh le haosú dhaonra na hEorpa agus ar cheart bearta a dhéanamh láithreach ina leith. Tá sé 
d’aidhm ag an tsraith beart atá molta an chobhsaíocht is gá a chinntiú do theaghlaigh óga chun go 
mbeidh siad in ann a bhfuil ag teastáil a sholáthar dá bpáistí.  
  

 
23. Molaimid cúram sóisialta agus sláinte a ráthú do dhaoine scothaosta sa bhaile agus i dtithe altranais 

araon. Sa bhreis air sin, tá gá le tacaíocht níos fearr dóibh siúd a thugann aire do dhaoine scothaosta 
(gaolta).  
 
Molaimid an méid sin toisc go bhfuil an t-ionchas saoil ag dul i méid agus go bhfuil laghdú ag teacht ar 
an ráta breithe. Tá daonra na hEorpa ag dul in aois agus is ar an gcúis sin is gá dúinn tuilleadh beart a 
dhéanamh chun baol imeallaithe daoine scothaosta a sheachaint agus chun a saol cuibhiúil a chinntiú. 
 
 

24. Molaimid go dtacóidh an tAontas le cúram maolaitheach agus an bád cuidithe [eotanáis] agus go 
leanfar sraith nithiúil rialacha agus rialachán. 
 
Molaimid an méid sin toisc go laghdódh sé pian na n-othar agus a dteaghlach, sin agus chinnteodh sé 
deireadh maith leis an saol. 
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Foshruth 3.2 Cearta Comhionanna 
 

25. Molaimid go dtabharfaidh an tAontas tacaíocht atá dírithe ar rochtain spriocdhírithe ar thithíocht 
shóisialta do shaoránaigh, í i gcomhréir leis na riachtanais shonracha atá acu. Ba cheart go roinnfí 
an iarracht airgeadais idir maoineoirí príobháideacha, tiarnaí talún, tairbhithe tithíochta, rialtais na 
mBallstát ar an leibhéal lárnach agus áitiúil, agus an tAontas Eorpach. Ba cheart go mbeadh sé mar 
aidhm tithíocht shóisialta a thógáil nó athchóiriú a dhéanamh ar thithíocht shóisialta atá ann 
cheana, trí chomhlachas comhoibritheach, cíos agus ceannach san áireamh. Ba cheart an tacaíocht 
a thabhairt bunaithe ar chritéir shoiléire (e.g. an t-achar/an duine i gceist leis an fordheontas, 
ioncam na dtairbhithe etc.). 
 
Molaimid an méid sin toisc go gcinnteodh rochtain fheabhsaithe ar thithíocht go mbainfeadh 
saoránaigh an Aontais tairbhe as cearta follasacha comhionanna. Chuideodh sé chun teannas sóisialta 
a mhaolú. Cé go n-iarrtar ar an Aontas den chuid is mó maoirseacht a dhéanamh ar an sásra tacaíochta, 
ba cheart d’údaráis náisiúnta agus áitiúla fadhbanna tithíochta a réiteach ar bhealach níos gníomhaí. 
 
 

26. Molaimid go gcuirfidh an tAontas feabhas ar an rialachán chomh maith le cur i bhfeidhm 
aonfhoirmeach na mbeart tacaíochta do theaghlaigh ina bhfuil páistí ar fud an Aontais. Ar na bearta 
sin, ba cheart go mbeadh: fad na saoire do thuismitheoirí, do bhreith an linbh agus liúntais cúraim 
leanaí a mhéadú.  
 
Molaimid an méid sin toisc go gceapaimid go maolódh na bearta sin an fhadhb dhéimeagrafach atá 
roimh an Aontas. Chuirfeadh siad feabhas freisin ar chomhionannas inscne idir tuismitheoirí. 
  
 

27. Molaimid go ndéanfaidh an tAontas beart chun a ráthú go bhfuil na cearta comhionanna ag gach 
uile theaghlach i ngach Ballstát. Ar na cearta sin tá an ceart chun pósta agus chun uchtaithe. 
 
Molaimid an méid sin toisc go gceapaimid gur cheart do shaoránaigh uile an Aontais cearta 
comhionanna a bheith acu, cearta teaghlaigh san áireamh. Is é an teaghlach an fhoirm is bunúsaí 
d’eagraíocht shóisialta. Cuireann teaghlach sona le sochaí shláintiúil. Tá sé mar aidhm agus an moladh 
a chinntiú go mbaineann gach saoránach tairbhe as cearta teaghlaigh gan beann ar a inscne, a aois,  a 
eitneachas ná a riocht sláinte fhisiciúil 
 
 
Foshruth 3.3 Cothroime / Foshruth 3.4 Rochtain ar Spórt 
 

28. Molaimid go dtabharfar tosaíocht ar leith don Straitéis Eorpach maidir le Comhionannas Inscne 
2020-2025 agus go dtabharfar dreasacht di mar ábhar práinne ar a dtugann na Ballstáit aghaidh ar 
bhealach éifeachtach. Ba cheart don Aontas (a) táscairí a shainiú (i.e. dearcthaí, an bhearna pá, 
fostaíocht, ceannaireacht, etc.), faireachán bliantúil a dhéanamh ar an straitéis agus a bheith 
trédhearcach maidir leis an méid a bhaintear amach; agus (b) Ombudsman a cheapadh chun aiseolas 
a fháil go díreach ó na saoránaigh. 
 
Molaimid an méid sin toisc go gceapaimid go bhfuil bóthar fada romhainn chun an comhionannas 
inscne a bhaint amach ar an leibhéal is mian linn a fheiceáil san Aontas. Ba cheart go mbeadh an 
comhionannas inscne agus cearta sibhialta ar an leibhéal Eorpach ag teacht le chéile ionas go 
mbainfear amach iad i ngach tír, ní amháin sna tíortha sin ina bhfuil comhréiteach níos láidre i dtaca 
leis an ábhar. Is mór againn láithreacht agus rannchuidiú na mban i bpoist chumhachtacha, agus in 
aon chineál gairme, chun go mbeidh Aontas éagsúil comhlíontach againn. Tá mná faoi mhíbhuntáiste 
i mórán cásanna (fiú sa chás go bhfuil oideachas maith/ardoideachas nó pribhléidí eile acu), agus dá 
bhrí sin, tá géarghá le straitéis den sórt sin. 
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29. Molaimid go gcuirfidh an tAontas chun cinn agus go n-ardaíonn sé feasacht i leith gníomhaíochtaí 
spóirt agus coirp sna Ballstáit go léir a bhuí leis na buntáistí sláinte a bhaineann leo. Ba cheart spórt 
agus gníomhaíocht choirp a áireamh mar chuid de bheartais shóisialta, choirp agus 
mheabhairshláinte, oideachasúla agus shaothair (i.e. spórt a chur chinn agus/nó oideas coirp a fháil 
ó dhochtúirí, agus ansin rochtain a ráthú ar áiseanna spóirt; 1 uair an chloig oibre in aghaidh na 
seachtaine chun gníomhaíocht choirp a dhéanamh, etc.). 
 
Molaimid an méid sin toisc gur infheistíocht í san fhadtéarma. Nuair a dhéantar infheistíocht sa spórt 
agus i ngníomhaíocht choirp, laghdaítear na costais agus na hualaí ar sheirbhísí sláinte. Cuir i gcás, 
spórt agus gníomhaíocht choirp mar idirghabháil sláinte, laghdódh sé sin tréimhsí cóireála agus 
bheadh an chóireáil níos éifeachtaí a bhuí leo. Tá an méid sin á chur i bhfeidhm go rathúil cheana féin 
i dtíortha áirithe, amhail an Ghearmáin. Is tríd an spórt a bhforbraítear luachanna, cuir i gcás 
tiomantas, iarracht, féinmheas, meas nó cairdeas. Is coitianta ná riamh stíleanna maireachtála 
neamhghníomhacha i ngeall ar an méadú ar phoist oifige, agus/nó athrú ar nósanna i dtaca le 
gníomhaíocht fóillíochta, i measc cúiseanna eile. 
  
 

30. Molaimid go gcuirfidh an tAontas d’oibleagáid ar gach Ballstát pá íosta sainithe a bheith ann atá 
comhréireach leis an gcostas maireachtála sa stát sin agus a mheastar gur tuarastal cóir é lena 
bhféadfaí dálaí saoil íosta a thabhairt dóibh thar an líne bochtaineachta. Ní mór do gach Ballstát 
faireachán a dhéanamh air sin.  
 
Molaimid an méid sin toisc nach bhfuil sé cothrom nach féidir le duine éigin deireadh na míosa a bhaint 
amach gan bheith faoi bhrú airgeadais má tá siad ag obair. Ba cheart go gcuirfeadh tuarastail chóra le 
cáilíocht saoil ar an leibhéal sóisialta. Baineann costas ard do na stáit le pá éagórach (slándáil, 
seachaint cánach, costais shóisialta níos airde, etc.). 
  
 

31. Molaimid go ndéanfar cúrsaí cánach a chomhchuibhiú sna Ballstáit laistigh den Aontas (chun 
tearmainn chánach laistigh den Aontas a sheachaint agus chun díriú ar sheachfhoinsiú a dhéanamh 
laistigh den Eoraip), sin agus go dtabharfar dreasacht cánach chun seachfhoinsiú post lasmuigh den 
Aontas a dhíspreagadh. 
 
Molaimid an méid sin toisc go bhfuil imní orainn faoin tionchar a bhaineann le seachfhoinsiú post 
lasmuigh den Aontas, sheachnódh an méid sin iomaíocht chánach idir Ballstáit an Aontais. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Sruth 4: Ag foghlaim san Eoraip 
 

Foshruth 4.1 Féiniúlacht Eorpach / Foshruth 4.2 An tOideachas Digiteach 
 

32. Molaimid go gcuirtear an t-ilteangachas chun cinn ó aois óg, ón naíonra i leith, mar shampla. Ón 
mbunscoil ar aghaidh, ba cheart go mbeadh sé éigeantach do pháistí leibhéal C1 a bhaint amach i 
ndara theanga oifigiúil de chuid an Aontais nach í a dteanga féin í.  
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Molaimid an méid sin toisc gur uirlis é an t-ilteangachas a nascann daoine le chéile, sin agus is 
droichead é le cultúir eile i ngeall go bhfuil tíortha eile agus a gcultúr níos inrochtana a bhuí leis. 
Neartaíonn sé féiniúlacht Eorpach agus malartú idirchultúrtha. Tá sé tábhachtach eolas a chur ar 
chultúir eile i gcomhthéacs an Aontais. Dá bhrí sin, a bheith in ann comhrá a dhéanamh in dá theanga 
ar leibhéal iontach, chuideodh sé sin le féiniúlacht choiteann Eorpach agus tuiscint ar chultúir 
Eorpacha. Ní mór don Aontas a chinntiú go bhfuil dlúthchomhar idir é féin agus institiúidí oideachais 
chun torthaí oideachais rathúla a fhorbairt. Sa bhreis air sin, ní mór clár tiomnaithe a bheith ann (e.g. 
ardáin dhigiteacha, cláir Erasmus+ a fhorbairt, etc.) chun an t-ilteangachas amháin a chur chun cinn. 
Féadfaidh na Scoileanna Eorpacha atá ann faoi láthair fónamh mar shamhail i ndáil leis sin. Ba cheart 
don Aontas níos mó scoileanna den sórt sin a chur ar bun agus iad a chur chun cinn go gníomhach. 
  
 

33. Molaimid go músclóidh an tAontas níos mó feasachta maidir le baol an idirlín agus an digitithe do 
dhaoine óga trí ábhar éigeantach a chruthú sa bhunscoil. Ba cheart don Aontas uirlisí a chruthú agus 
spásanna oiliúna coiteanna a chur ar bun chun go mbeidh daoine óga in ann foghlaim i dteannta a 
chéile.  
 
Molaimid an méid sin toisc nach bhfuil na tionscnaimh ná na cláir atá ann faoi láthair sa réimse seo 
dóthanach. Thairis sin, níl eolas ag go leor saoránach de chuid an Aontas ar na tionscnaimh atá ann 
cheana féin sna réimsí sin. Níl dóthain feasachta ag páistí maidir le baol an idirlín, dá bhrí sin ba cheart 
dúinn i bhfad níos mó a dhéanamh chun feasacht a chur chun cinn agus a ardú i measc an aosa óig. 
 
 

34. Molaimid go ndéanfaidh an tAontas iarracht rochtain níos fearr a thabhairt do ghlúin níos aosta ar 
an teicneolaíocht trí chláir agus tionscnaimh a chothú, cuir i gcás ranganna a chur ar fáil atá curtha 
in oiriúint dá riachtanais. Ba cheart don Aontas an ceart chun úsáid a bhaint as an digitiú a ráthú 
dóibh siúd ar mian leo é agus roghanna malartacha a mholadh dóibh siúd nach mian.   
 
Molaimid an méid sin toisc gur cheart don Aontas a chinntiú gur féidir le daoine aosta páirt a ghlacadh 
sa saol digiteach agus nach ndéantar leithcheal ar dhuine ar bith. Ba cheart uirlisí simplithe a thabhairt 
isteach do na glúnta nach bhfuil an taithí céanna acu ar úsáid teicneolaíochtaí áirithe chun iad a 
chomhtháthú sa domhan ina mairimid. Molaimid go gcuirtear na tionscnaimh atá ann cheana a chur 
chun cinn ar bhealach níos fearr chun go mbeidh na saoránaigh ar an eolas faoi na deiseanna sin. Níor 
cheart don Aontas idirdhealú a dhéanamh i gcoinne na nglúnta aosta i dtaca le húsáid uirlisí 
ríomhaireachta. (Le cur leis an méid sin, is éard is brí leis gur cheart go mbeadh na saoránaigh in ann 
maireachtáil gan oibleagáid a bheith orthu dul trí líonra idirlín). Ba cheart don Aontas cúnamh buan a 
eagrú do na glúnta níos aosta chun rochtain ar uirlisí digiteacha a éasca, agus an cúnamh sin a chur ar 
fáil saor in aisce. 
 
 
Foshruth 4.3 Malartú Cultúrtha / Foshruth 4.4 An tOideachas Digiteach  
 

35. Molaimid go gcruthóidh an tAontas ardán ar a gcuirfear ábhar teagaisc faoin athrú aeráide, an 
inbhuanaitheacht agus saincheisteanna comhshaoil. Cuirfear an t-ábhar ar fáil chun críocha 
oideachais. Ba cheart go mbeadh an fhaisnéis a bheith bunaithe ar fhíricí, í seiceáilte ag saineolaithe 
agus curtha in oiriúint do gach Ballstát. An t-ardán féin: 

● Ba cheart go mbeadh ceachtanna ar fáil ann le haghaidh spriocghrúpaí éagsúla; cuir i gcás, 
do dhaoine atá ina gcónaí in áiteanna uirbeacha nó tuaithe, do gach aoisghrúpa, do gach 
leibhéal réamheolais, 

● Ní mór an t-ardán a bheith ar fáil do gach Ballstát agus ba cheart go mbeadh rochtain éasca 
air, 

● Agus é á chur chun feidhme, ba cheart plean a bheith ann i dtaca lena chur chun cinn; ba 
cheart é sin a dhéanamh i gcomhar le cuideachtaí ábhartha, 
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● D’fhéadfaí é a chur ar fáil in éineacht le clár maoiniúcháin chun tacú le húsáid agus le cur 
chun feidhme na faisnéise ar an ardán. Ba cheart go gcuirfeadh an maoiniú tacaíocht ar fáil 
freisin do thurais allamuigh chun samplaí ábhartha a thaispeáint sa saol.  
 

Molaimid an méid sin toisc gur gá do dhaoine de gach aois rochtain a fháil ar fhaisnéis atá bunaithe ar 
fhíricí maidir le conas aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide, an inbhuanaitheacht agus ar 
shaincheisteanna comhshaoil. Ní mór do gach duine tuiscint a bheith acu ar choincheapa 
tábhachtacha, e.g. an lorg éiceolaíoch, go háirithe daoine óga i ngeall go mbaintear úsáid as an méid 
a fhoghlaimímid mar pháistí ar feadh ár saoil. Is ábhair casta iad agus tá an mhífhaisnéis ann go 
forleathan ann Tá foinse iontaofa uainn agus tá inchreidteacht agus acmhainní ag an Aontas chun é 
sin a chur ar fáil. Tá an méid sin tábhachtach freisin toisc nach ionann na leibhéil eolais agus rochtain 
éasca ar fhaisnéis inchreidte ar fud na mBallstát. 
  
 

36. Molaimid go dtabharfaidh an tAontas tosaíocht d’inrochtaineacht clár malartaithe do chách 
(aoisghrúpaí, na Ballstáit, leibhéil oideachais, agus daoine a bhfuil cumais airgeadais éagsúla acu) 
sin agus go mbeidh daoine in ann malartuithe nó cláir intéirneachta a dhéanamh idir earnálacha, 
tíortha, institiúidí oideachais, cathracha agus cuideachtaí. Ba cheart go mbeadh an tAontas 
freagrach as malartuithe cultúrtha agus sóisialta ar fud an Aontais a thionscnamh, a mhaoiniú agus 
idirghabháil a dhéanamh i dtaca leo - go fisiciúil agus go digiteach araon. Ní mór don Aontas na 
tionscnaimh sin a chur chun cinn go gníomhach agus díriú ar dhaoine nach bhfuil ar an eolas cheana 
féin faoi chláir mhalartaithe chultúrtha agus shóisialta. Roghnaíodh daoine go randamach chun páirt 
a ghlacadh sa Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa agus is é an sampla is fearr atá ann de mhalartú 
ar an leibhéal Eorpach. Tá níos mó den chur chuige sin uainn - ach is éard atá uainn freisin 
tionscnaimh ar scála níos lú, mar aon le malartuithe sa spórt, sa cheol, in intéirneachtaí (sóisialta), 
etc. 
 
Molaimid an méid sin toisc go bhfuil sé tábhachtach mothú an mhuintearais agus an chomhtháthaithe 
a chruthú, sin agus an chaoinfhulaingt a chur chun cinn dár ndifríochtaí/dearcaí éagsúla, mar aon lenár 
scileanna aonair a fhorbairt. Le linn an phróisis, beidh an deis ann cairdeas, tuiscint fhrithpháirteach 
agus smaointeoireacht chriticiúil a fhorbairt. Ba mhaith linn rannpháirtíocht gach ball dár bpobail a 
chur chun cinn, fiú na daoine sin nár ghlac páirt i dtionscnaimh mar sin go dtí seo. 
 

  
Foshruth 4.5 Cáilíocht, Airgeadas agus Rochtain ar Oideachas / Foshruth 4.6 An tOideachas a 
Chomhchuibhiú  
 

37. Molaimid go ndéanfaidh na Ballstáit go léir caighdeán íosta dearbhaithe oideachais a chomhaontú 
agus a ghlacadh sna croí-ábhair, agus go gcuirfear tús leis sin sa bhunscoil. Déanfar sin chun a 
chinntiú go mbeidh rochtain chomhionann ag gach saoránach ar chaighdeán caighdeánach 
oideachais, lena gcinnteofar cothroime agus comhionannas. 
 
Molaimid an méid sin ar na fáthanna seo a leanas: 

● Dá mbeadh caighdeán íosta ann, bheadh níos mó muiníne ag tuismitheoirí, múinteoirí agus ag 
daltaí as a gcórais oideachais agus san am céanna, bheadh féidearthachtaí ann seasamh chun 
tosaigh agus don éagsúlacht araon.  

● Dá gcuirfí ár moladh chun feidhme, threiseofaí agus neartófaí féiniúlacht choiteann Eorpach, 
rud a chothódh dlúthchaidreamh, aontacht agus muintearas.  

● Dá gcuirfí an moladh sin chun feidhme, chruthófaí comhar agus malartú níos fearr idir 
scoileanna ar fud an Aontais, rud a chuirfeadh feabhas ar an gcaidreamh idir an fhoireann 
teagaisc agus na daltaí, sin agus chuideodh sé go mór le cláir mhalartaithe. 

 
 
 



  

  
Painéal 1 seisiún 3 - 17 

 

Painéal Saoránach Eorpach 1: ‘Geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta agus poist / Oideachas, cultúr, an óige agus spórt / An t-aistriú digiteach’ 

 
 

38. Molaimid go múinfear Béarla mar chroí-ábhar sa bhunscoil ar fud na mBallstát go dtí caighdeán is 
féidir a dhearbhú chun cumas shaoránaigh na hEorpa cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le chéile 
a éascú agus a neartú.  
 

Molaimid an méid sin ar na fáthanna seo a leanas: 
● Is éard a chuirfeadh sé ar fáil aontacht agus comhionannas níos fearr trí chumas na saoránach 

a mhéadú cumarsáid a dhéanamh lena chéile agus thacódh sé le féiniúlacht choiteann Eorpach 
níos láidre. 

● D’fhágfadh sé sin go mbeadh margadh saothair ann a bheadh níos leithne, níos solúbtha agus 
níos inrochtana, rud a thabharfadh an mhuinín do shaoránaigh idir obair agus chumarsáid a 
dhéanamh sna Ballstáit go léir agus chuirfeadh sé níos mó deiseanna ar fáil dóibh ar bhonn 
pearsanta agus gairmiúil. 

● Teanga Eorpach atá ag daoine go forleathan, d’fhéadfaí é sin a bhaint amach laistigh de 
thréimhse ama an-ghearr dá gcuirfí an méid sin chun feidhme. 

● Úsáid teanga coiteann, cuireann sé dlús le comhroinnt faisnéise a rachadh chun tairbhe don 
chomhar agus dár gcumas freagra a thabhairt ar ghéarchéimeanna le chéile, sin agus 
chuideodh sé le hiarrachtaí daonnúla agus thabharfadh sé an Eoraip agus muintir na hEorpa a 
thabhairt níos gaire dá chéile. 

 
Sruth 5: Aistriú Digiteach Eiticiúil Sábháilte 
 

Foshruth 5.1 Daonlathú an Digitithe / Foshruth 5.2 An Chibearshlándáil 
 

39. Molaimid gur cheart go mbeadh níos mó cumhachtaí ag an Aontas chun déileáil le hábhar 
neamhdhleathach agus leis an gcibearchoiriúlacht. Molaimid go neartófaí cumais Europol/Ionad 
Cibearchoireachta na hEorpa, ina measc:  

● Níos mó acmhainní airgeadais agus daonchumhacht  
● Leanúnachas a chinntiú idir tíortha i dtaca le pionóis  
● Deimhin a dhéanamh de go mbeadh forfheidhmiú tapa éifeachtach 

 
Molaimid an méid sin ar mhaithe le saoirse ar an idirlíon a chinntiú agus ag an am céanna a chinntiú 
go ngearrfar pionós ar idirdhealú, ar mhí-úsáid agus ar chiapadh. Tacaímid leis an smaoineamh go 
mbeadh comhlacht poiblí Eorpach ann i ngeall nár mhaith linn rialáil na n-ardán ar líne a fhágáil faoi 
chuideachtaí príobháideacha amháin. Ní mó d’ardáin ar líne freagracht a ghlacadh as an ábhar a 
dháiltear, ach is mian linn a chinntiú nach gcuirfear a leasanna chun tosaigh. Rialáil an ábhair agus 
ionchúiseamh na ndaoine atá freagrach as, ní mór dó a bheith éifeachtach gasta ionas go mbeidh 
tionchar díspreagthach aige ar na coirpigh freisin. 
  
 

40. Molaimid go ndéanfadh an tAontas infheistíocht i mbonneagair dhigiteacha nuálacha ardcháilíochta 
(cuir i gcás 5G a fhorbairt san Eoraip) chun neamhspleáchas na hEorpa a chinntiú agus spleáchas ar 
thíortha eile nó ar chuideachtaí príobháideacha a chosc. Ba cheart don Aontas freisin aird a dhíriú 
ar infheistíocht a dhéanamh i réigiúin thearcfhorbartha an Aontais. 
 
Molaimid an méid sin toisc go bhfuil ról ríthábhachtach ag an mbonneagar digiteach i ngeilleagar na 
hEorpa agus chun an saol laethúil san Eoraip a éascú. Dá bhrí sin, teastaíonn bonneagar digiteach 
ardcháilíochta ón Eoraip. Má tá an Eoraip ag brath ar dhaoine eile, d’fhéadfadh sé go mbeidh sé 
leochaileach i ndáil le tionchair dhiúltacha ó chuideachtaí príobháideacha nó ó thíortha eachtracha. 
Dá bhrí sin, ba cheart don Eoraip infheistíocht a dhéanamh i mbonneagair dhigiteacha chun a 
neamhspleáchas a fheabhsú. Tá sé tábhachtach freisin cuimsiú digiteach a chinntiú trí dheimhin a 
dhéanamh de go bhfaigheann réigiúin atá beagfhorbartha go digiteach infheistíocht.  
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41. Molaimid go gcuirfidh an tAontas chun cinn an t-oideachas ar an mbréagnuacht, an mhífhaisnéis 

agus an tsábháilteacht ar líne chun cinn ar fud scoileanna na hEorpa. Ba cheart dó leas a bhaint as 
samplaí de dhea-chleachtais ar fud an Aontais. Ba cheart don Aontas eagraíocht a chur ar bun chun 
an obair sin a chur chun cinn go sonrach agus chun moltaí a chur ar fáil do chórais oideachais. Ba 
cheart go gcuirfeadh sé chun cinn freisin an t-oideachas neamhfhoirmiúil mar aon le teicnící teagaisc 
nuálacha cruthaitheacha (e.g. cluichí rannpháirteacha). 
 
Molaimid an méid sin toisc go bhfuil sé tábhachtach ceachtanna a thabhairt isteach maidir leis an 
tslándáil ar líne agus an litearthacht sa tsábháilteacht dhigiteach (ag déileáil le camscéimeanna ar líne, 
an bhréagfhaisnéis etc.) i scoileanna le go mbeidh na huirlisí ag an uile dhuine chun iad féin a chosaint 
ar bhagairtí ar líne. Tá sé tábhachtach díriú ar an nglúin óg ós rud é go bhfuil siad an-leochaileach do 
bhagairtí ar líne. Is féidir le scoileanna cumarsáid a dhéanamh le tuismitheoirí freisin chun dea-
chleachtais a chur chun cinn. Chun críche an chúrsa, d’fhéadfaí tarraingt ar shamplaí de dhea-
chleachtas ar fud na hEorpa (an Fhionlainn, mar shampla) agus d’fhéadfaí an cúrsa a chur in oiriúint 
do riachtanais gach tíre. 
 
 
Foshruth 5.3 Cosaint sonraí 
 

42. Molaimid go gcuirfear teorainn bhreise leis an mí-úsáid a bhaineann ‘ollchuideachtaí sonraí’ as 
sonraí trí RGCS (an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) a fhorfheidhmiú ar bhealach níos 
fearr agus trí níos mó meicníochtaí caighdeánaithe a chruthú ar fud an Aontais sin agus trína chinntiú 
go gcomhlíonfaidh cuideachtaí nach cuideachtaí Eorpacha iad ach a oibríonn san Aontas an méid 
sin. Mar chuid den fheabhsúchán, ba cheart go mbeadh gá le míniú soiléir agus gearr ar théarmaí 
úsáide chun débhríocht a sheachaint, chun tuilleadh faisnéise a thabhairt faoin gcaoi a n-úsáidfear 
iad agus faoin na daoine a úsáidfidh iad, agus toiliú mainneachtana a sheachaint maidir le sonraí a 
athúsáid agus a athdhíol. Ba cheart go gcinnteodh sé go scriostar sonraí go buan nuair a iarrann 
saoránach air sin. Ba cheart freisin go gcuirfeadh sé feabhas ar fhorfheidhmiú an chomhlíonta 
chomhsheasmhaigh maidir le próifíliú daoine aonair bunaithe ar a gcuid gníomhaíochtaí ar líne. 
Molaimid dhá chineál smachtbhanna: fíneáil a ghearradh a bheidh i gcomhréir le láimhdeachas an 
chuideachta agus teorainneacha a chur le hoibríochtaí na cuideachta. 
 
Molaimid an méid sin toisc nach bhfuil ach trédhearcacht an-teoranta ann faoi láthair maidir leis na 
cineálacha sonraí a bhailítear, an chaoi a ndéantar é a phróiseáil agus cé leis a ndíoltar iad. Ní mór 
dúinn an mhí-úsáid cumhachta ag ollchuideachtaí sonraí a theorannú tuilleadh agus a chinntiú go 
bhfuil eolas maith ann do shaoránaigh maidir leis an toiliú a thugann siad i dtaca lena sonraí a 
phróiseáil. 
  
 

43. Molaimid go gcruthófar gníomhaireacht neamhspleách uile-Aontais a mbeadh uirthi iompar 
ionsáite a shainiú go soiléir (e.g. truscar), sin agus treoirlínte agus sásraí a chruthú maidir leis an 
gcaoi ar féidir le saoránaigh diúltú a gcuid sonraí a thabhairt agus iad a chúlghairm, go háirithe ó 
thríú páirtithe. Ní mór sainordú a bheith aige calaoiseoirí agus eagraíochtaí neamhchomhlíontacha 
a shainaithint agus smachtbhannaí a chur orthu. Ba cheart go n-oibreodh sí chun comhlíonadh a 
chinntiú le rialacháin an Aontais le haghaidh eintitis nach bhfuil lonnaithe san Aontas ach atá ag 
feidhmiú ann. Bheadh sí maoinithe ag institiúidí an Aontais agus comhdhéanta de chomhairle 
mheasctha de chomhlachtaí neamhspleácha (i.e. saineolaithe ó ollscoileanna agus eintitis a 
dhéanann ionadaíocht ar ghairmithe). Ba cheart freisin praesidium uainíochta aige. Molaimid dhá 
chineál smachtbhanna: fíneáil a ghearradh a bheidh i gcomhréir le láimhdeachas an chuideachta 
agus teorainneacha a chur le hoibríochtaí na cuideachta. 
 
Molaimid an méid sin toisc nach bhfuil aon ghníomhaireacht lárnach ann a bhfuil sainordú láidir aici a 
d’fhéadfadh cabhrú le saoránaigh go háirithe nuair a bhíonn fadhb acu agus a dteastaíonn cabhair, 
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comhairle nó tacaíocht uathu. Níl aon rialacha soiléire ná sainordaitheacha ann do chuideachtaí agus 
ní chuirtear smachtbhannaí chun feidhme, sin nó bíonn siad fánach do na cuideachtaí.  
 
 

44. Molaimid córas deimhniúcháin de chuid an Aontais a chruthú lena léireofaí comhlíonadh RGCS (an 
Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) ar bhealach trédhearcach agus ba cheart dó a chinntiú 
go gcuirtear an fhaisnéis maidir le cosaint sonraí i láthair ar bhealach inrochtana soiléir simplí. 
Bheadh an deimhniú sin éigeantach agus infheicthe ar shuíomhanna gréasáin agus ar ardáin. Ba 
cheart go n-eiseodh deimhnitheoir neamhspleách an deimhniú ar an leibhéal Eorpach. D’fhéadfadh 
an deimhnitheoir sin a bheith ar an bhfód cheana féin nó d’fhéadfaí é a chruthú agus níor cheart dó 
a bheith nasctha le rialtais náisiúnta ná leis an earnáil phríobháideach. 
 
Molaimid an méid sin toisc nach bhfuil aon trédhearcacht ann faoi láthair, sin nó níl ann ach beagán 
trédhearcachta, maidir le cé chomh maith agus atá na sonraí á gcosaint ag na cuideachtaí aonair agus 
ní féidir le húsáideoirí/custaiméirí roghanna eolasacha a dhéanamh. 
 
  
 

45. Molaimid go dtabharfar míniú níos fearr ar RGCS (an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) 
agus go gcuirfear feabhas ar an gcumarsáid i ndáil leis trí théacs caighdeánach a chruthú i dtaca le 
comhlíonadh le teanga shimplí shoiléir atá intuigthe do chách. Ba cheart go gcuirfí téacs sin 
croítheachtaireacht agus/nó croíphrionsabail i láthair sa téacs seo. Ba cheart go mbeadh an próiseas 
a bhaineann le toiliú a thabhairt níos amhairc (i.e. cosúil le haip a iarrann cead sainráite ar rochtain 
ar an bhfón). Ba cheart go mbeadh feachtas faisnéise (ar an teilifís san áireamh) ag gabháil leis agus 
ba cheart cúrsaí éigeantacha a chur ar fáil go leanúnach (dóibh siúd a bhíonn ag obair le sonraí ar a 
laghad). Ba cheart don fheachtas freisin comhairle a chur orthu siúd a bhfuil cúnamh de dhíth orthu. 
 
Molaimid an méid sin toisc go bhfuil teanga RGCS ródhoiléir agus rótheicniúil faoi láthair, is ollmhór 
méid na faisnéise atá ann, agus níl sí inrochtana do chách. Freisin, níl an chumarsáid ar aon dul ar fud 
tíortha éagsúla agus is minic a eisiann sé cohóirt éagsúla, daoine scothaosta agus dúchasaigh 
neamhdhigiteacha. 
 
 
Foshruth 5.4 An Digitiú Sláintiúil 
 

46. Molaimid go dtabharfaidh an tAontas aghaidh ar fhadhb na ‘bréagnuachta’ ar dhá bhealach: 
● Reachtaíocht a rith do chuideachtaí na meán sóisialta chun algartaim mheaisínfhoghlama a 

chur i bhfeidhm atá in ann béim a leagan ar iontaofacht na faisnéise ar na meáin shóisialta 
agus na meáin nua, ar algartaim iad a chuirfidh foinsí faisnéise a ndearnadh na fíricí a 
sheiceáil ina leith ar fáil don úsáideoir. Molaimid go ndéanfaidh saineolaithe seiceálacha ar 
na halgartaim chun a chinntiú go bhfuil siad ag feidhmiú mar is ceart; 

● Ardán digiteach a chur chun feidhme lena ndéantar an fhaisnéis ó na meáin thraidisiúnta 
(e.g. an teilifís, an preas clóite, an raidió) a rátáil go neamhspleách ar leasanna polaitiúla 
agus eacnamaíocha, agus a chuireann saoránaigh ar an eolas faoi cháilíocht na nuachta gan 
aon chineál cinsireachta a dhéanamh air. Ba cheart go mbeadh an t-ardán oscailte do 
ghrinnscrúdú poiblí agus ba cheart go gcloífeadh sé leis na caighdeáin is airde 
trédhearcachta. Ba cheart don Aontas a chinntiú go n-úsáidfear an cistiú tiomnaithe chun 
na gcríoch atá beartaithe. 

 
Molaimid an méid sin toisc nach mór aghaidh a thabhairt ar chineálacha éagsúla meán agus creidimid 
dá gcuirfí smachtbhannaí i bhfeidhm nó dá mbainfí ábhar anuas, d’fhéadfaí cinsireacht a dhéanamh 
ar shaoirse cainte agus ar shaoirse an phreasa. Molaimid go ndéanann saineolaithe seiceálaithe agus 
faireachán ar fheidhmiú cuí an algartaim chun a chinntiú go bhfuil sé ag obair mar is ceart. Ar deireadh, 
molaimid go mbeadh an t-ardán ina ardán neamhpholaitiúil agus neamhspleách chun trédhearcacht 
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agus saoirse cainte a chinntiú. Sa bhreis air sin, ó tharla nach bhfuil sé indéanta fáil réidh go hiomlán 
leis an mbréagnuacht, cuidiú a bheidh ann tionchar na bréagnuachta san Eoraip a laghdú ach na huirlisí 
sin a chur ar fáil do na saoránaigh. 
  

 
47. Molaimid go gcuirfidh an tAontas gníomhaíochtaí éagsúla chun feidhme d’fhonn úsáid shláintiúil an 

idirlín a chinntiú: 
● Ar an gcéad dul síos, ní mór don Aontas aghaidh a thabhairt ar an easpa bonneagar agus 

gléasanna, rud a chuireann bac ar shaoránaigh rochtain a fháil ar an Idirlíon.  
● Ina dhiaidh sin, molaimid freisin go spreagfaidh an tAontas na Ballstáit oiliúint a chur i 

bhfeidhm faoin idirlíon agus na rioscaí a bhaineann leis do gach aoisghrúpa. D’fhéadfaí é sin 
a dhéanamh trí ranganna a thabhairt isteach i scoileanna do pháistí agus do dhaoine óga, 
agus cláir agus curaclaim éagsúla a chruthú chun teacht ar dhaoine fásta agus ar shaoránaigh 
aosacha. Ba cheart do ghrúpa saineolaithe neamhspleácha ábhar na ranganna sin a 
chinneadh ar an leibhéal Eorpach.  

● Ar deireadh, éilímid go ndéanann an tAontas gach beart is gá chun a chinntiú nach bhfágtar 
daoine scothaosta ar lár de réir mar a dhéantar digitiú ar an tsochaí, sin agus a chinntiú gur 
féidir rochtain a fháil go pearsanta ar sheirbhísí riachtanacha.  

● Ba cheart don Aontas a chinntiú go n-úsáidfear an cistiú tiomnaithe chun na gcríoch atá 
beartaithe. 

 
 
Molaimid an méid sin toisc go bhfuil easpa bonneagair agus crua-earraí (e.g. Gléasanna) in áiteanna 
áirithe san Eoraip, agus ní mór a chinntiú go bhfuil nasc ar fáil sula gcuirtear oideachas ar na 
saoránaigh, i ngeall go bhfuil a fhios againn go bhfuil réigiúin agus próifílí áirithe atá teoranta ó thaobh 
rochtain ar an idirlíon de. Molaimid ranganna chun cuidiú le páistí an litearthacht dhigiteach a bhaint 
amach, sin agus cláir eile chun cuidiú leis na glúnta níos aosta san aistriú digiteach. Molaimid freisin 
na bearta is gá a ghlacadh chun a atreisiú nach ndéanfar cearta an phobail scothaosta a laghdú i ngeall 
ar an aistriú digiteach. 
  

 
48. Molaimid go gcuirfidh an tAontas chun cinn oideachas na saoránach i ngach Ballstát chun an 

smaointeoireacht chriticiúil, an sceipteachas agus an tseiceáil fíricí a fheabhsú chun a thabhairt 
orthu conas meastóireacht neamhspleách a dhéanamh cé acu an bhfuil nó nach bhfuil píosa 
faisnéise iontaofa. Ba cheart an méid sin a chur i bhfeidhm mar chuid den bhunoideachas agus mar 
rang ar leith. Ba cheart é a thairiscint freisin i spásanna poiblí eile do shaoránaigh de gach aois ar 
mian leo leas a bhaint as an oiliúint sin. Ba cheart don Aontas a chinntiú go n-úsáidfear an cistiú 
tiomnaithe chun na gcríoch atá beartaithe. 
 
Molaimid an méid sin toisc go gceapaimid go bhfuil sé dodhéanta fáil réidh go hiomlán leis an 
mbréagnuacht, mar sin cabhróidh an oiliúint seo leis na saoránaigh í a aithint iad féin. Laghdófar 
éifeachtaí na bréagnuachta ar an tsochaí agus ar na saoránaigh féin ach an méid sin a dhéanamh. 
Thabharfadh sé sin níos mó faisnéise do na daoine, seachas iad a bheith ag brath ar na hinstitiúidí chun 
faisnéis iontaofa a fháil dóibh.  
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Iarscríbhinn I: Conas a rinneadh na moltaí? 

A. Forléargas ar Sheisiún 3  

 

· Fáilte agus an clár oibre · 
· Ionchur ón ardán · 

· Míniú ar na cuspóirí agus 
ar an bpróiseas · 

· Treoshuíomhanna a iompú ina 

moltaí · 

· Obair a dhéanamh ar 
Phríomhtheachtaireachtaí 

do Sheisiún Iomlánach na Comhdhála 
· 

· Léann na saoránaigh na 
treoshuíomhanna agus 

cuireann siad in ord tosaíochta iad · 
· Tá saineolaithe agus seiceálaithe 

fíricí ar fáil 

· Aiseolas ó ghrúpaí eile agus na 

moltaí a chur i gcrích· 

· Moltaí vótála · 
· Clabhsúr · 

· Na Príomhtheachtaireachtaí a chur i 
gcrích · 

· Tosaíonn saoránaigh ag iompú 

treoshuíomhanna ina 

moltaí · 

SEISIÚN 
IOMLÁNACH

FÓRAM 
OSCAILTE

SEISIÚN AN 
FHOGHRÚPA 

- Teacht le chéile arís agus ullmhúchán 
a dhéanamh 

- Treoshuíomhanna a chur in ord 
tosaíochta 

- Treoshuíomhanna a iompú ina 

moltaí 
- Moltaí a chur i gcrích 

- Obair a dhéanamh ar 
Phríomhtheachtaireachtaí 
do Sheisiún Iomlánach na Comhdhála 

- Moltaí vótála 

   

 

  

 

SEISIÚN  3 
 

                LÁ 1 LÁ 2 LÁ 3 
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B. Scéim táirgthe moltaí  
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C. Próiseas mionsonraithe chun moltaí a tháirgeadh 

Dé hAoine, an 25/02/2022 

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 s seisiún 

iomlánach agus i bhforhalla an tseisiúin iomlánaigh (níl aon ateangaireacht ar fáil); 
treoshuíomhanna a chur in ord tosaíochta le greamáin; Tugadh caoga greamán do 
gach saoránach (10 gcinn fiúise do shruth 1, deich gcinn oráiste do shruth 2, deich 
gcinn ghlasa do sruth 3, deich gcinn ghorma do shruth 4, deich gcinn dhearga do 
shruth 5) agus cuireadh suas le deich dtreoshuíomh in ord tosaíochta, in aghaidh gach 
srutha.  
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Obair fhoghrúpa 1 

- Cuspóir: Tús a chur le treoshuíomhanna a iompú ina moltaí 

Dé Sathairn, 26/02/2022 

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

éagsúla. 
- Leanadh an mhodheolaíocht 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, 27/02/2022 

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 chuig 
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an bhfoirm leis na moltaí ón 

Sruth 

3. Seiceáil d’Uimhir Aitheantais 

Phearsanta (UAP) atá taobh 

thiar den táibléad 

 

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

fíricí 

Rinne ‘an Lárionad Eolais agus Faisnéise – KIC’, 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. Aon uair a d’aimsigh rannpháirtithe, éascaitheoirí, breathnóirí nó saineolaithe gá le 
soiléiriú fíorasach, cuireadh é sin in iúl do KIC, 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 KIC. Na saineolaithe a liostáltar thíos, bhí siad ar fáil ach níor 
cuireadh ceisteanna orthu go léir agus bhí cuid díobh in ann ionchur a sholáthar faoi shruthanna 
éagsúla.  

Liosta saineolaithe ar an láthair agus ar líne: 

Saineolaithe do Shruth 1: Ag obair san Eoraip 

● Barbara Gerstenberger, Ceann Aonaid, An Saol Oibre, Working Life, Eurofound 

● Massimiliano Mascherini, Ceann Aonaid (ad interim), Beartais Shóisialta, Eurofound 

● Sebastian Heidebrecht, (Sruth 5 freisin) Ollamh Cúnta, an Lárionad don Taighde ar 
Lánpháirtíocht na hEorpa (EIF), Ollscoil Vín 

● Leonie Westhoff, Taighdeoir Comhlach, an Lárionad don Staidéar ar Bheartas na hEorpa 
(CEPS) 

Saineolaithe do Shruth 2: Geilleagar don Todhchaí 

● Daniel Gros, Comhalta den Bhord agus Comhalta Oirirc ag an Lárionad don Staidéar ar 
Bheartas na hEorpa (CEPS) 

● Allesandro Giovannini, Príomh-eacnamí foirne in Ard-Stiúrthóireacht an Chaidrimh 
Idirnáisiúnta agus Eorpaigh sa Bhanc Ceannais Eorpach 

● Gianluca Sgueo (Sruth 5 freisin), Comhalta Comhlach Sinsearach agus Ollamh Taca ag Scoil 
Rialachais na Bruiséile (BsoG) 

Saineolaithe do Shruth 3: Sochaí Chóir 

● John Hurley, Ceann Aonaid Gníomhach, an tAontas Fostaíochta, Eurofound 

● Nicolas Defaye, Oifigeach Beartas, an Chónaidhm Eorpach um Fhostaíocht Teaghlaigh & 
Cúram Baile 

● Paul Ginnell, Stiúrthóir Líonra Frithbhochtaineachta na hEorpa (EAPN) in Éirinn 

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/barbara-gerstenberger
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/massimiliano-mascherini
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/leonie-westhoff/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://www.ecb.europa.eu/pub/research/authors/profiles/alessandro-giovannini.en.html
https://brussels-school.be/team/gianluca-sgueo
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/john-hurley
https://www.effe-homecare.eu/en/about-us/
https://www.eapn.ie/eapan_staff/paul-ginnell/
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● Elizabeth Gosme, Stiúrthóir, COFACE (Códhnaidhm na nEagraíochtaí Teaghlaigh san Aontas 
Eorpach) 

Saineolaithe do Shruth 4: Ag foghlaim san Eoraip 

● Jimmy Jamar, Ardrúnaí, Europa Nostra 

● Charis Hughes, Oifigeach Sinsearach na Cumarsáide & an Taighde Tionchair, Léargas 
(Gníomhaireacht Náisiúnta Erasmus+ na hÉireann) 

● Jemma Lee, Oifigeach Sinsearach Tacaíochta agus Forbartha, Léargas (Gníomhaireacht 
Náisiúnta Erasmus+ na hÉireann) 

● Amélia Veiga, Ollamh Cúnta, Ollscoil Porto 

● Andrea Lapegna, Comhordaitheoir Cumarsáide & Feachtais, Ardán na Foghlama ar Feadh an 
tSaoil (LLP) 

● Altheo Valentini, Cathaoirleacht an Bhoird ‘All Digital’ 

● Giuseppina Tucci,  Ardrúnaí, Biúró Eagrúcháin Aontas Mac Léinn na Scoileanna Eorpacha 
(OBESSU) 

● Selina McCoy, Ollamh Comhlach Taighde ag an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus 
Sóisialta (ESRI) agus Ollamh Taca i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 

● Gabriela Martinez Sainz, Comhalta Ad Astra agus Ollamh Cúnta, an Coláiste Ollscoile, Baile 
Átha Cliath 

Saineolaithe do Shruth 5: Aistriú Digiteach Eiticiúil Sábháilte 

● Rosanna Fanni, Taighdeoir Comhalta agus Comhordaitheoir an Fhóraim Dhigitigh, an Lárionad 
don Staidéar ar Bheartas na hEorpa (CEPS) 

● Bart Preneel, Ceann an ghrúpa ‘Slándáil Ríomhairí agus Cripteagrafaíocht Thionsclaíoch’ ag 
KU Leuven 

● Vasiliki Artinoupoulou, Ollamh leis an gCoireolaíocht i Roinn na Socheolaíochta ag Eolaíochtaí 
Sóisialta agus Polaitiúla ag Ollscoil Panteion san Aithin  

 

  

https://coface-eu.org/connect/#Secretariat
https://www.europanostra.org/about-us/governance/council/
https://www.leargas.ie/our-team/
https://www.leargas.ie/our-team/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/author/andrea/
https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
https://www.esri.ie/people/selina-mccoy
https://people.ucd.ie/gabriela.martinezsainz
https://www.ceps.eu/ceps-staff/rosanna-fanni/
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00003308
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5
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Iarscríbhinn III: Moltaí a ndearna an painéal breithniú orthu agus nár glacadh 
 

Sruth 3: Sochaí Chóir 
 
Foshruth 3.2 Cearta Comhionanna 
 
Molaimid go gcruthóidh an tAontas sásra chun faireachán ar chearta daoine ar de ghrúpaí mionlaigh 
iad, agus forfheidhmiú na gceart sin a chinntiú (e.g., tairseach nó oifig inar féidir le daoine gearáin a 
thaisceadh).  
 
Molaimid an méid sin toisc go gcreidimid gur féidir le gach duine a thuairim a chur in iúl agus go bhfuil 
sé de cheart aige cabhair a lorg agus a fháil. Tá gá le hoifig den sórt sin chun an teannas idir mionlaigh 
agus an tromlach a laghdú. 
 
 
Foshruth 3.3 Cothroime / Foshruth 3.4 Rochtain ar Spórt 
 
Molaimid go n-ardóidh an tAontas feasacht ar ghníomhaíocht choirp a ardú trí dhaoine atá i mbéal 
an phobail a úsáid mar eiseamláirí (e.g. Ba cheart d’imeachtaí de chuid na Parlaiminte gníomhaíocht 
choirp nó rud éigin a dhéanamh ar feadh cúpla soicind amhail síneadh, siúl nó léim ar an spota). 
 
Molaimid an méid sin toisc go n-ardóidh rannpháirtíocht ó dhaoine atá i mbéal an phobail i dtaca le 
gníomhaíocht choirp feasacht. 
 

 
Sruth 5: Aistriú Digiteach Eiticiúil Sábháilte 
 
Foshruth 5.3 Cosaint sonraí 
 

Molaimid go gcruthófar Aitheantas Gréasáin a stórálfar sonraí pearsanta agus íogaire agus a 
chuirfidh na sonraí sin ar fáil do na húdaráis agus do na póilíní amháin. Bainfidh ardáin agus díoltóirí 
ar líne úsáid as cód ar líne a bhaineann le hAitheantas Gréasáin, sin agus as na sonraí atá ábhartha 
do ghníomhaíocht ar leith. Ba cheart an socrú réamhshocraithe maidir le comhroinnt sonraí tríd an 
Aitheantas sin a bheith ag ‘gan toiliú’. Níor cheart na sonraí a thabhairt ach amháin do na páirtithe 
a bhfuil baint dhíreach acu leis agus ní do thríú páirtí. Má thugtar na sonraí do thríú páirtí, ba cheart 
an rogha a bheith ag saoránach gan a bheith páirteach agus é a fhorfheidhmiú gan stró. Níor cheart 
go mbeadh an t-eolas ar fáil ach ar feadh tréimhse teoranta ama nó i dtaca le hidirbheart ar leith. 
An t-údarú chun sonraí a úsáid, ba cheart go mbeadh am éagtha nó sainmhíniú soiléir ag gabháil leis 
maidir leis an méid is féidir le cuideachta a dhéanamh leis na sonraí sin. 
 
Molaimid an méid sin toisc, faoi láthair, is féidir le cuideachtaí na sonraí go léir a chnuaschóipeáil, 
sonraí pearsanta agus íogaire san áireamh, agus ansin iad a úsáid ar neart cuspóirí gan conas ná cén 
fáth a nochtadh go díreach. Mar sin, faigheann na gníomhaithe níos mó eolais ná mar is gá dóibh chun 
seirbhísí a chur ar fáil dúinn agus ansin is féidir leo sonraí eile a athdhíol nó a athúsáid gan toiliú. San 
am céanna, ráthóidh sé cuntasacht na n-úsáideoirí idirlín agus caomhnófar anaithnideacht 
choibhneasta na n-úsáideoirí.  
 

 

 

 

 



 

  
Painéal 1 seisiún 3 - 29 

 

 

 

 

 

Iarscríbhinn IV: Grúpáil na dTreoshuíomhanna 
 
Sruth 1: Ag obair san Eoraip 

 

Foghrúpa 01 (1.1. Margadh an tSaothair) 

1. 1.1.1.1: Beartas eacnamaíoch Aontais níos réamhghníomhaí chun domhandú a rialú ar 

bhealach níos fearr. 

2. 1.1.1.2: Ba cheart ‘Magna Carta’ a ghlacadh lena rialáiltear na topaicí lárnacha ar fad sa 

réimse oibre. 

3. 1.1.1.3: Baineann fadhb le rialacháin an Aontais a chur chun feidhme ar bhonn náisiúnta. 

4. 1.1.2.2: Níor cheart saoirse fhiontraíoch a bheith ró-theoranta. 

5. 1.1.2.4: An ceart chun poist do chách. 

6. Grúpáil (3 threoshuíomh) 1.1.2.1: Ba cheart comhchuibheas a bheith idir cearta na n-

oibrithe agus coinníollacha oibre 1.3.1.4: Iarracht a dhéanamh caighdeáin cháilíochta níos 

airde, Eorpacha a choinneáil in eagraíochtaí oibre agus i ndáil le cearta oibrithe. 1.3.1.7: Níos 

mó comhordúcháin a chur chun feidhme sna beartais saothair idir tíortha Eorpacha.  

7. 3.2.3.2:  Molaimid don Aontas institiúid a bhunú chun faireachán a dhéanamh ar dhálaí oibre 

sna Ballstáit uile. 

8. 1.1.3.1: Tacú le hoiliúint na gceardchumann. 

9. Grúpáil (4 threoshuíomh) [1.1.4: Cothromaíocht oibre is saoil] 1.1.4.2: Ní mór cúram (leanaí, 

daoine scothaosta) a fheabhsú chun go mbeidh cothromaíocht saoil is oibre níos fearr ann.  

1.1.4.5: Ní dhéanfar neamhaird de chineálacha eile teaghlach. Baineann seo le teaghlaigh a 

bhíonn ag tabhairt aire do dhaoine faoi mhíchumas freisin. 1.1.4.1: Caithfear an bhearna idir 

an earnáil phoiblí agus an earnáil phríobháideach a dhúnadh. 1.1.4.4: Cuid mhór práinne 

maidir le treoirlínte an Aontais a chur chun feidhme sa dlí náisiúnta. 

10. Grúpáil (2 threoshuíomh) [1.1.5: Plean Gníomhaíochta an Aontais maidir le cearta sóisialta] 

1.1.5.1: Ba cheart don phlean gníomhaíochta a bheith ceangailteach ó thaobh dlí ionas go 

mbeidh na rialtais náisiúnta faoi oibleagáid é a chur chun feidhme. 1.1.5.2: Níos mó faisnéise 

do shaoránaigh maidir leis na cinntí seo.  

11. Grúpáil (3 threoshuíomh) 1.1.2.3: Ba cheart don Aontas íostuarastal Eorpach a bhunú - 

3.2.3.1: Molaimid don Aontas bogadh i dtreo íosphá a ghlacadh ar fud an Aontais. 1.1.7.3: Ní 

mór don Aontas pá íosta a thabhairt isteach sula dtabharfar isteach bunioncam 

neamhchoinníollach. 

12. 3.2.5.4: Molaimid don Aontas a dhíriú ar am oibre caighdeánach in aghaidh na seachtaine 

(níos giorra agus aonfhoirmeach) a chur ar bun chun a chinntiú go gcaitear le saoránaigh 

Eorpacha agus a dteaghlach ar bhealach feabhsaithe comhionann. 

 

Foghrúpa 06 (1.2. An Óige agus Fostaíocht) 

13. 1.2.1.1: Molaimid deis a thabhairt do dhaltaí meánscoile taithí difriúla a fháil sna 

timpeallachtaí oibre éagsúla agus / nó i dtionscadail shóisialta ionas go bhfaighidh siad 

tuiscint ar mhargadh an tsaothair. I gcéim staidéir níos déanaí, molaimid é sin a bheith níos 
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dírithe ag féachaint dá réimse suime agus oiliúna. Ar an gcaoi sin, foghlaimeoidh siad a 

thábhachtaí atá freagracht agus gheobhaidh siad léargas ar an todhchaí a d’fhéadfadh bheith 

acu agus beidh urraim acu ar na gairmeacha difriúla. 

14. Grúpáil (4 threoshuíomh) 1.2.1.2: Molaimid cuideachtaí agus eagraíochtaí a spreagadh chun 

intéirneachtaí a chur ar fáil trí cháin agus/nó sochair eile a thabhairt dóibh. 1.2.5.1: I 

gceantair iargúlta, ní mór do scoileanna áitiúla, rialtais, eagraíochtaí agus cuideachtaí obair i 

ndlúthchomhar lena chéile chun go mbeidh na hintéirneachtaí sin éifeachtach freisin. 

3.3.4.1: Rochtain ar an gcéad phost agus cúrsaí oiliúna don oideachas gairmiúil agus don 

ardoideachas a chur chun cinn. 1.3.3.6: Cláir a chruthú chun daoine óga a thabhairt níos 

gaire do ghnólachtaí. 

15.  1.2.3.1: Ní mór oideachas a shaincheapadh do riachtanais athraitheacha mhargadh an 

tsaothair. Dá bhrí sin, ní mór do mhúinteoirí tuiscint níos fearr a bheith acu ar na riachtanais 

sin. Molaimid comhairliúcháin rialta idir lucht beartas, lucht oideachais agus lucht gnó chun 

na riachtanais sin a shainaithint. 

16. Grúpáil (3 threoshuíomh) [1.2.2: Cailliúint na scileanna neamhdhigiteacha agus na n-

inniúlachtaí sóisialta atá riachtanach do mhargadh an tsaothair.] 1.2.2.1: Is iad seo a leanas 

na hinniúlachtaí sóisialta: ag foghlaim idirghníomhú lena chéile, éisteacht lena chéile, 

caoinfhulaingt, idirphlé a spreagadh, cur in aghaidh, tuiscint, urraim agus léirthuiscint ar 

dhaoine eile. 1.2.2.2: Oiliúint na n-oiliúnóirí: Ní mór do mhúinteoirí a bheith ar an eolas faoi 

na scileanna sóisialta seo agus an oiliúint chuí a bheith orthu chun treoir a thabhairt do 

dhaoine óga. Oiliúint na n-oiliúnóirí. 1.2.2.4: Caithfear daoine óga a spreagadh lena bheith 

níos neamhspleáiche sa tsochaí. Sin an fáth nach mór iad a spreagadh chun féinstaidéar agus 

smaointeoireacht chriticiúil a dhéanamh ar bhonn buan agus a bheith fiosrach i gcónaí. Agus 

aird á tabhairt ar na sraitheanna difriúla ar fad sa tsochaí. 

17. 1.2.2.3: Caithfear oiliúint dhaonna ar nós litríocht chlasaiceach agus eitic a theagasc arís sna 

tíortha nach bhfuil sin á dhéanamh níos mó. 

18. Grúpáil (3 threoshuíomh) 1.2.3.2: Ba cheart aitheantas frithpháirteach dioplómaí agus 

caighdeánú na hoiliúna san Aontas a chomhchuibhiú ar bhealach níos fearr. 3.3.3.2: 

Céimeanna acadúla an Aontais a bhailíochtú i mBallstát uile an Aontais. 2.1.2.2: Molaimid 

cáilíochtaí gairmiúla (amhail ceadúnais) a bheith iomlán inaistrithe agus go n-aithneofaí iad i 

mBallstáit uile an Aontais. 

19. Grúpáil (3 threoshuíomh) [1.2.4: Cad iad na ceachtanna ar féidir linn foghlaim i ndáil leis an 

oiliúint, na hintéirneachtaí agus rochtain ar mhargadh an tsaothair a cailleadh mar gheall ar 

ghéarchéim COVID-19, a bhfuil tionchar mór acu ar dhaoine óga agus ar na daoine is 

leochailí sa tsochaí?] 1.2.4.1: Moladh chun na cláir a bhí ar siúl cheana roimh an bpaindéim a 

chur ar bun arís: Ar an drochuair, níl cuid de na naisc leis na cláir seo, atá ar fáil ar shuíomh 

an Aontais, cothrom le dáta a thuilleadh. Ba cheart don Eoraip cláir a chur ar fáil do leanaí 

faoi bhun 18 mbliana fosta. 1.2.4.2: Ba cheart don Aontas cumarsáid níos fearr a dhéanamh 

faoi na cláir éagsúla atá á seoladh aige don téarnamh ón bpaindéim, e.g. clár ALMA. 1.2.4.3: 

Mar gheall ar an bpaindéim, níl an tsoghluaisteacht chéanna ann do dhaoine óga maidir lena 

bheith ag obair i mBallstáit eile. Sin an fáth nach mór dúinn dlús a chur leis na cláir 

dhigiteacha chun an malartú sin a chur chun cinn 

20. 1.2.4.4: Ba cheart na míbhuntáistí a ghoileann ar na mic/iníonacha léinn mar go raibh orthu a 

fad a chur lena gcúrsaí staidéar siocair nach raibh siad ina ann intéirneacht a dhéanamh a 
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íoslaghdú. Ar na buntáistí sin, áirítear, mar shampla: costais, athnuachan staidéir, moill ar 

theacht ar mhargadh an tsaothair.  

21. 1.2.4.5: Ní mór do rialtais a bheith in ann freagairt níos gasta agus níos solúbtha a thabhairt i 

gcúinsí práinneacha, mar shampla, nuair a tharlaíonn géarchéim. Molaimid go 

bhfoghlaimítear ceachtanna agus go mbeidh níos solúbthachta ann nuair a tharlóidh an 

chéad ghéarchéim eile. (i ndáil le hobair, oideachas, ...)  

 

Foshruth 15 (1.3. An tAistriú Digiteach ag an Obair 

22. Grúpáil (5 threoshuíomh) 1.3.1.1: Iarracht a dhéanamh obair a choinneáil san Eoraip. 

1.3.1.2: Dreasachtaí agus dréachtreachtaíocht a bhunú lena gcuideofar poist a choinneáil san 

Aontas / i dtíortha Eorpacha bunaithe ar an gcáilíocht aitheanta Eorpach. 1.3.1.5: 

Cuideachtaí Eorpacha a spreagadh chun níos mó freagrachta sóisialta a ghlacadh orthu féin 

agus a gceanncheathrú a choinneáil san Eoraip. 1.3.1.8: Féachaint cé mhéad post ar féidir a 

athshocrú chun tíortha neamh-Eorpacha gach bliain. 1.3.1.6: Cáin a ghearradh ar dhí-lógánú 

mar rogha dheiridh. 

23. 1.3.1.3: Iarracht a dhéanamh leibhéil inchomparáideacha pá a bhaint amach idir tíortha 

táirgeoirí ar an leibhéal idirnáisiúnta. 

24. Grúpáil (5 threoshuíomh) 1.3.2.1: An rialachán maidir le hobair chliste a chomhchuibhiú ar 

leibhéal Eorpach agus seiceáil an bhfuil sé á chomhlíonadh. 1.3.2.8: An rialachán maidir le 

hobair chliste a chomhchuibhiú ar an leibhéal Eorpach agus seiceáil an bhfuil sé á 

chomhlíonadh sna hionaid oibre. 1.3.2.5: Obair chliste a chomhchuibhiú ar an leibhéal 

Eorpach trí uaireanta na n-oibríochtaí, infhaighteacht, scíth (an ceart chun dícheangal) a chur 

ar fáil agus trína sheiceáil go bhfuil an rialachán a chomhlíonadh. 1.3.2.6: Infhaighteacht a 

sheiceáil agus a chomhchuibhiú fiú le linn na laethanta saoire i gcás éigeandálaí. 1.3.2.7: Na 

rialacháin maidir le hobair chliste a chomhchuibhiú ar an leibhéal Eorpach agus iarracht a 

dhéanamh a chinntiú nach ndéanfar oibrithe cliste a eisiamh ón saol sóisialta. 

25. Grúpáil (3 threoshuíomh) 1.3.2.2: Níos mó cumhachta cinnteoireachta a thabhairt 

d’fhostaithe i ndáil le heagrú a gcuid oibre sa bhaile (e.g., teaghlaigh le leanaí). 1.3.2.4: 

Dréachtchonarthaí lena ngabhann coinníollacha soiléire caighdeánaithe lena léirítear na 

tascanna ar féidir déanamh ón mbaile agus na cinn nach féidir. 4.2.3.1: Molaimid cruinnithe 

comhchéime a chur chun cinn le scoileanna, cuideachtaí, polaiteoirí, ranna sláinte, 

síceolaithe, socheolaithe, agus an t-oideachas ar líne agus an obair ar líne a rialú de réir dlí. 

26. 1.3.2.3: An t-am a chaitear ag an obair a laghdú agus éifeachtacht a mhéadú trí 

theicneolaíocht.  

27. 1.3.3.7: Poist nua a chruthú i mbainistiú na n-ardán. 

28. Grúpáil (4 threoshuíomh) 1.3.3.8: Ardáin malartuithe digiteacha a chruthú do dhaoine atá 

imithe ar scor. - 1.3.3.9: An digitiúl a spreagadh i gcás uas-sciliú na n-oibrithe (i.e. saoire 

mháithreachais). 1.3.3.10: Na hardáin dhigiteacha a shaibhriú le hábhair dhifriúla, i réimsí 

eolais difriúla. 1.3.3.11: Ardáin dhifriúla a chruthú de réir topaicí agus iad a bheith éasca lena 

n-úsáid. 

 

 

Sruth 2: Geilleagar don Todhchaí 
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Foghrúpa 02 (2.1. Nuálaíocht agus Iomaíochas Eorpach) 

29. 2.1.1.1: Molaimid don Aontas infheistíocht a dhéanamh sa taighde agus sa nuálaíocht chun 

ábhair agus acmhainní nua a fhorbairt, nó na cinn a bhfuil an lorg comhshaoil is lú acu.  

30. Grúpáil (5 threoshuíomh): [2.2.1: An iomarca truaillithe ag teacht ónár modhanna táirgthe. 

Cén chaoi is féidir linn athbhreithniú a dhéanamh ar ár dteicnící táirgthe agus iad a 

dhéanamh níos macánta?] 2.2.1.4: Gníomhaíochtaí tionchair láithrigh a fhorbairt sa 

ghearrthéarma. 2.2.1.1: Molaimid rialacháin nua le haghaidh teicnící táirgthe (maidir le 

saolré na dtáirgí, astaíochtaí gás ceaptha teasa, oiriúnú do theorainneacha an chórais 

mhaireachtála), agus fóirdheontais chun cuideachtaí a spreagadh ar mian leo teicnící glasa a 

fhorbairt. 2.1.1.4: Molaimid tacaíocht níos láidre a thabhairt do chuideachtaí a dhéanann 

iarracht costais chomhshaoil a bpróiseas táirgeachta a ísliú, agus atá ar a ndícheall ag 

forbairt táirgí nach bhfuil chomh costasach ó thaobh an chomhshaoil de. 2.2.1.5: Geilleagar 

athchúrsála a spreagadh, sa tionscal agus san fhuinneamh freisin. 2.2.2.4 Molaimid 

gníomhaíochtaí don athchúrsáil fuinnimh. 

 

31. Grúpáil (4 threoshuíomh): 2.1.4.1: Molaimid don Aontas iarracht bhreise a dhéanamh chun 

thorthaí taighde a chur chun feidhme, ionas nach bhfágfaí ar pháipéar amháin iad. 

2.1.4.2: Molaimid na torthaí taighde a eagrú i mbunachair sonraí atá inrochtana, saor agus 

láraithe. 2.1.5.1: Molaimid córas a bheith ann d’eolaithe a dhéanann taighde ar na feiniméin 

chéanna chun a n-acmhainní a chur le chéile. 2.1.5.2: Molaimid don Aontas cistí a choinneáil 

chun maoiniú a dhéanamh ar réimsí taighde ar leith. 

32. Grúpáil (5 threoshuíomh): 2.2.3.1: An chuid de tháirgeadh fuinnimh an Aontais a bhaineann 

leis an ngrianfhuinneamh a mhéadú, trí tháirgeadh fuinnimh ar mhionscála ar leibhéal an 

duine aonair a chur chun cinn. 2.2.3.2: An fuinneamh gaoithe a fhorbairt agus infheistíocht a 

dhéanamh ann. 2.2.3.3: Fuinneamh hidrigine a fhorbairt. 2.2.3.4: Sáile a úsáid chun 

leictreachas a tháirgeadh. 1.3.4.1: Táirgeadh fuinnimh phríomhúil ó fhoinsí inathnuaite chun 

gléasanna digiteacha a chumhachtú a mholadh. 

33. Grúpáil (3 threoshuíomh): 2.2.4.1: Líon na n-idirghabhálaithe idir táirgeadh agus tomhaltóirí 

a laghdú. 2.1.1.3: Molaimid iarracht a dhéanamh chun na slabhraí soláthair a dhéanamh níos 

giorra agus a bheith ag brath níos lú ar ábhair a allmhairítear ó thíortha i bhfad i gcéin. 

Infheistíocht a dhéanamh in acmhainní áitiúla. 1.3.4.11: Féachaint an féidir tearcithreach a 

bhaint agus gléasanna digiteacha a tháirgeadh san Eoraip, agus an slabhra táirgeachta a 

dhruid ar an gcaoi sin. 

34. Grúpáil (2 threoshuíomh): 2.2.4.2: Is gá paraidím ‘an tsoláthair agus éilimh’ a athrú i 

bhfabhar paraidím na riachtanas agus teorainneacha. Is gá éalú ó pharaidím an chuardaigh 

ar bhrabús mar chríoch eacnamaíoch. 2.2.7.2: Paraidím an fháis a éalú. 

35. 1.3.4.3: Dreasachtaí a bhunú le haghaidh táirgeadh fuinnimh forleathan (cuideachtaí, 

teaghlaigh)  

 

Foghrúpa 07 (2.2. Geilleagar Inbhuanaithe / 2.3. Cánachas 

36. Grúpáil (5 threoshuíomh): 2.2.1.2: Molaimid bearta chun an dramhaíl a laghdú agus ar an 

gcaoi sin an dochar a dhéanann tionscail truaillithe don chomhshaol a laghdú freisin. Go 

háirithe, molaimid srian a chur ar chuideachtaí don táirgeadh níos cliste (modhanna, eitic, 

ábhair). 2.2.4.3: Dlí a chruthú maidir le coimeádáin phlaisteacha chun iad a laghdú.   2.4.2.1: 

Pacáistíocht níos in-athchúrsáilte a chinntiú. 1.3.4.6: Tionchar na dramhaíola digití a 
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sheiceáil. 1.3.4.8: Seiceáil an bhfuil an creat dlíthiúil maidir le dramhaíl gléasanna digiteacha 

á chomhlíonadh. 

37. Grúpáil (3 threoshuíomh): 2.4.6.5: Reachtaíocht a thabhairt isteach chun cosc a chur ar na 

siopaí móra bia inchaite a chaitheamh amach agus é a chur chun tairbhe na ndaoine atá ina 

ghátar. 2.4.6.1: Scéimeanna chun tairbhe gach páirtí (barrachais ollmhargaidh a dhíoltar le 

siopaí grósaera dlúthpháirtíochta ar phraghsanna níos ísle agus ansin le tomhaltóirí ar 

ioncam níos ísle) lena mbaineann sochair chánach. 2.4.6.2: Pleanáil, dáileadh agus 

leithdháileadh (). 

38. Grúpáil (3 threoshuíomh):  2.2.2.1: Clár saor ó dhramhaíl a chur chun cinn agus oiliúint a 

chur ar thomhaltóirí. 2.2.4.4: Daoine a spreagadh chun iompar níos freagraí a ghlacadh. 

2.4.6.3: Ag díriú ar nósanna agus éilimh na dtomhaltóirí a athrú i dtreo táirgí is féidir a 

tháirgeadh ar bhealach inbhuanaithe (i dtéarmaí cainníochtaí)  

39. Grúpáil (5 threoshuíomh): 2.2.2.2: Tacú le breis athchúrsála san Eoraip: molaimid go háirithe 

athchúrsáil uirlisí teicneolaíochta, amhail gutháin, a fhorbairt, go háirithe trí cheannach 

athláimhe a chur chun cinn. 2.1.1.2: Molaimid don Aontas díriú ar bhealaí chun úsáid a 

bhaint as na hacmhainní atá ann cheana ar an mbealach is éifeachtúla (mar shampla, 

athchúrsáil) agus infheistíocht a dhéanamh iontu. 2.5.5.1: Obair airgeadais agus 

gníomhaíochtaí taighde chun feistí a oiriúnú seachas feistí eile a fháil ina n-áit. 1.3.4.2: 

Infheistíocht a dhéanamh i dtaighde, i dtáirgeadh Eorpach, in athchúrsáil gléasanna (ceallraí, 

eile). 1.3.4.7: Saoránaigh a spreagadh chun an dramhaíl dhigiteach a athchúrsáil. 

40. Grúpáil (2 threoshuíomh): 2.2.2.3: Ní mór dúinn an dífheidhmeacht chláraithe a chomhrac, 

trí thomhaltas freagrach a chur chun cinn i measc nithe eile, ach táirgí (teicneolaíocht, éadaí) 

a bhfuil saolré níos faide acu a roghnú. 2.1.3.3: Molaimid gníomhaíocht a dhéanamh i 

gcoinne na ‘dífheidhmeachta pleanáilte’. 

41. Grúpáil (2 threoshuíomh): 2.2.5.1: Mianadóireacht Bitcoin a rialú. 1.3.4.12: Meastóireacht a 

dhéanamh ar thionchar comhshaoil na gcriptea-airgeadraí a éilíonn dramhaíl fuinnimh nach 

dtáirgtear ar bhealach inbhuanaithe. 

42.  2.2.6.1: Spriocanna maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a leagan amach ar an leibhéal 

réigiúnach. 

43. Grúpáil (2 threoshuíomh): 2.2.8.1: An bonneagar iompair a athbhreithniú chun úsáid an 

chórais iompair phoiblí agus na soghluaisteachta boige a chur chun cinn. 1.3.4.4: Iompar 

poiblí a mholadh.  

44. Grúpáil (2 threoshuíomh): 1.3.4.9: Seiceáil an tionchar atá ag baint tearcithreach ar an 

gcomhshaol. 1.3.4.10: Seiceáil an tionchar ar an saothar a ghabhann le baint tearcithreach, 

(go háirithe, saothar leanaí). 

45. [2.3.1. Níl an cánachas cóir ó thaobh na sochaí de: cén chaoi is féidir é a dhéanamh níos córa 

ó thaobh na sochaí de?] 2.3.1.3: Molaimid cáin nua a thabhairt isteach. 

46. [2.3.1: Níl an cánachas cóir ó thaobh na sochaí de: cén chaoi is féidir é a dhéanamh níos córa 

ó thaobh na sochaí de?] 2.3.1.1: Molaimid an córas cánach Eorpach a chaighdeánú.  

47. 2.3.1.2: Oideachas níos fearr maidir le saincheist an chánachais agus faisnéis níos fearr ar an 

gcaoi a úsáidtear cáin  

48. Grúpáil (5 threoshuíomh):  2.3.1.4: Cánachas ar fhuinnimh neamhghlasa a úsáid chun 

patrúin táirgthe agus tomhaltais agus an tsamhail fuinnimh a athrú. 2.1.1.5: Molaimid cáin 

níos airde a ghearradh ar chuideachtaí a bhfuil cleachtais dhíobhálacha neamh-inbhuanaithe 

ó thaobh an chomhshaoil de ar bun acu, ná mar a ghearrtar ar chuideachtaí atá freagrach ó 
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thaobh an chomhshaoil de. 2.3.1.5: Molaimid cáin a ghearradh ar chriptea-airgeadra. 

2.3.1.6: Molaimid cáin a ghearradh ar bhreosla. 1.1.6.1: Díolúine cánach do tháirgí a fhástar 

nó a tháirgtear go háitiúil. 

49. Grúpáil (6 threoshuíomh): 2.3.2.1: Molaimid sochar cánach a chur chun feidhme i gcomhair 

gnóthaí nua a mbeidh modhanna inbhuanaithe acu. 2.3.2.2: Córas cánach forchéimnitheach 

a chruthú i gcomhair fiontair bheaga agus mheánmhéide bunaithe ar ioncam gnó. 2.3.2.3: 

Cúnamh Eorpach níos soiléire le cruthú cuideachtaí nua. 1.1.6.2: Cosaint níos fearr a 

thabhairt do FBManna. D'fhéadfadh oifig san Aontas tacaíocht a thabhairt i ndáil leis seo, 

e.g. le faisnéis, cúnamh dlí. 1.1.6.3: Dreasachtaí níos fearr a thabhairt do ghníomhaíochtaí a 

bhfuil riosca ag gabháil leo. 1.1.6.4: Gnólachtaí nuathionscanta sa gheilleagar áitiúil: Córas 

iasachtaí arna thacú ag na bainc mhóra. Tacaíocht ó thaobh comhairle dlíthiúil freisin.  

50. 2.3.2.4: Drugaí boga amhail cannabas a dhlisteanú 

51. Grúpáil (4 threoshuíomh): 2.3.3.1: An chaoi a gcuireann fiontair phoiblí agus 

phríobháideacha an fhreagracht shóisialta agus chomhshaoil chun feidhme a thabhairt i 

gcomhréir le chéile ar fud an Aontais. 2.3.3.2: Pionós cánach a ghearradh ar chuideachtaí 

nach gcomhlíonann na caighdeáin sin. 2.3.3.3: Na cuideachtaí a chomhlíonann na caighdeáin 

sin agus a ghlacann aistriú inbhuanaithe a chúiteamh. 2.3.2.5: Critéir a forchur maidir le 

trédhearcacht na gcuideachtaí ilnáisiúnta 

52.  Grúpáil (3 threoshuíomh): 2.3.4.1: Cáin nithiúil a chur ar bun chun athlonnú i bhfabhar 

calaois chánach a sheachaint. 2.3.4.2: Cánachas Eorpach ar chuideachtaí móra idirnáisiúnta. 

2.3.4.3: Cánachas Eorpach gnó (eachtrach) orthu siúd nach n-íocann cáin in áit táirgthe an 

saibhris. 

 

 

Foghrúpa 08 (2.4. Talmhaíocht / 2/5. Bonneagar Digiteach) 

53. Grúpáil (2 threoshuíomh): 2.4.1.1: Pionós a ghearradh (cáin) ar bhianna níos míshláintiúla. 

2.4.1.2: Cáin a ghearradh ar ‘shó’-bhia.  

54. 2.4.1.3: Ba cheart meastóireacht táirge a bheith bunaithe ar 2 chritéar (sláinte agus 

inbhuanaitheacht chomhshaoil). 

55. 2.4.1.4: Siopaí grósaera sóisialta dlúthpháirtíochta a fhorbairt a choinnítear do dhaoine ar 

ioncam íseal. 

56. Grúpáil (4 threoshuíomh): 2.4.2.2: Córas um chalaois a chosc ar an leibhéal Eorpach. 2.4.2.3: 

smachtbhannaí a chur ar bun i gcomhair táirgí nach bhfuil lipéad comhlíontach acu. 2.4.2.4: 

Na comhábhair uile sa táirge a lua ar bhealach soiléir infheicthe (ailléirgí go háirithe). 2.4.2.5: 

teicneolaíochtaí atá ann cheana a úsáid chun an slabhra táirgthe bia a shainaithint (a bheith 

eolach faoi thionscnamh na n-ionchur uile). Anailís a dhéanamh ag gníomhaireachtaí 

neamhspleácha ar bheathú beostoc (córas faireacháin a chur ar bun); ba cheart do tháirgí 

allmhairithe a bheith faoi réir na gcaighdeán cáilíochta céanna agus atá táirgí Eorpacha. 

57. 2.4.3.1: Barra inbhuanaithe a fhorbairt agus a chur chun cinn gan an cion talaimh 

chaomhnaithe neamhshaothraithe (saor ó OGM) a laghdú. Teicnící beachta, teicnící 

ceartingearacha. 

58. Grúpáil (5 threoshuíomh): [2.4.4: Táirgeadh comhlántach na mBallstát agus an ghné áitiúil a 

chur san áireamh] 2.4.4.1: Bheadh gá le comhordú idir feirmeoirí (roghanna faoi chineál an 

táirgthe, cainníochtaí, agus tionchar airgeadais na roghanna sin). 2.4.4.2: Cothromaíocht a 

bhaint amach idir táirgeadh gnébhunaithe agus táirgeadh áitiúil. 2.4.4.3: Ná déan gach rud i 
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ngach áit, ach cuir rudaí in oiriúint shaintréithe na réimse. 2.4.4.4: Taighde agus forbairt a 

dhéanamh ar na barra is féidir a shaothrú de réir na réigiún (dálaí aeráide). 2.4.4.5: Tacú leis 

na táirgeoirí áitiúla trí mhodhanna dáilte a eagrú (idirbheart díreach idir an táirgeoir agus an 

tomhaltóir). 

59. Grúpáil [3 threoshuíomh]: 2.4.5.1: Cuir plandaí in áiteanna eile chun an bhithéagsúlacht a 

spreagadh. 2.4.5.3: Cuir córais gearrtha déanacha chun feidhme i gcás spásanna poiblí a 

chothabháil (taobhanna bóithre, spásanna beaga glasa). Ba cheart am a thabhairt do na 

móinéir fhiáine fás. 2.4.5.4: Plandaí a chur a thugann cosaint do tháirgeadh agus a chuireann 

feithidí chun cinn a chosnaíonn táirgeadh. Cuir ina luí ar fheirmeoirí na teicnící sin a úsáid. 

60.  2.4.5.2: Laghdaigh líon na lotnaidicídí a úsáidtear trí theicnící beachta (m.sh. ladrainn a 

úsáid) go háirithe i dtáirgeadh mór. 

61. Grúpáil [6 threoshuíomh]: 2.5.1.1: Tabhair isteach cáin ar an idirlíon, mar shampla, amhail 

an cháin teilifíse, agus chuirfeadh an Stát iallach ar oibreoirí an t-idirlíon a chur ar fáil 

d’úsáideoirí. Lig do na Stáit íoc as an tseirbhís ó chistiú ó cháin. 2.5.1.2: Fánaíocht saor in 

aisce i ngach tír Eorpach (rochtain ar an idirlíon agus ar sheirbhísí glao gutháin ar an 

bpraghas céanna agus atá i mBallstát eile de chuid an Aontais). 2.5.1.3: Tacaíocht/cúnamh 

airgeadais do theaghlaigh ar ioncam íseal.  2.5.1.4: Mionseirbhís, bunúsach ar an bpraghas is 

ísle is féidir. 2.5.1.5: Cibear-ionaid: Pointí athsheachadáin ríomhaire mar sheirbhísí poiblí a 

bheadh ar fáil d’áitritheoirí baile (i mbusanna traenacha, leabharlanna, srl.). 1.3.3.4: An 

rochtain atá ag daoine ar ghléasanna digiteacha a mhéadú, ní mór an rochtain chomhionann 

a bheith ag gach leanbh ar dhigiteáil. 

62. 2.1.3.4: Molaimid don Aontas ról gníomhach a ghlacadh chun an méadú ar mhonaplachtaí 

teileachumarsáide agus ar mhonaplachtaí i measc soláthraithe idirlín a chosc. 

63. Grúpáil (5 threoshuíomh): [2.5.3: Bonneagair. Ní mór an rochtain ar líonraí a réiteach roimh 

fhadhb na gcostas. Is iomaí neamhionnas atá ann] 2.5.3.1: Is é an cuspóir is ceart a bheith 

ann gan aon ‘crios bán’ a bheith ann. Níor cheart aon chrios a bheith ann nach bhfuil 

rochtain ar líonra ann. 2.5.3.2: Oibreoirí a chur chun cinn a chumhdaíonn na críocha ar fad 

(laghdú cánach, ranníocaíochtaí). Agus é a chur de cheangal orthu an críoch ar fad a 

chumhdach chun an lamháltas a fháil. Agus spriocdháta san fhéilire. Spriocdháta do na 

hoibreoirí rochtain ar líonra a chur ar fáil sa chríoch ar fad. A chinntiú nach ionann an t-

oibreoir a bhfuil na línte ina sheilbh aige agus an t-oibreoir a chuireann an tseirbhís ar fáil. 

2.5.3.3: Na hoibreoirí agus na seirbhísí atá ar fáil a shimpliú agus a shoiléiriú. 2.5.3.4: An 

bonneagar bóithre a úsáid chun cur le bonneagair dhigiteacha. 2.5.3.5: Glacadh leis go bhfuil 

limistéir ann nach bhfuil rochtain ar fáil iontu.   

 

 

Sruth 3: Sochaí Chóir 

 

Foghrúpa 03 (3.1. Slándáil Shóisialta 

64. 3.1.1.1: Molaimid comhar idir Ballstáit an Aontais a chinntiú sa taighde ar chúram sláinte. Ag 

an am céanna, is gá cumarsáid agus nochtadh maidir le dul chun cinn sa leigheas a chinntiú 

ar leibhéal an Aontais.  

65. 3.1.1.2: Molaimid comhbheartas sláinte agus sóisialta agus buiséad leithdháilte ar leibhéal 

an Aontais chun a chinntiú go bhfuil na coinníollacha sláinte agus slándála sóisialta céanna 

agus na coinníollacha céanna do dhochtúirí i ngach Ballstát. 
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66. Grúpáil (2 threoshuíomh) 3.1.1.3: Gluaiseacht othar a cheadú i gcás cóireáil i dtíortha eile áit 

a bhfuil an chóireáil ar fáil - Comhar idir Ballstáit an Aontais a chinntiú. 3.1.1.8: Molaimid 

tacú le hospidéil dul faoi speisialtóireacht chun iompar othar chuig tíortha eile a theorannú. 

67. 3.1.1.4: Cumhdach iomlán na gcógas a fhorordaíonn dochtúirí do dhaoine atá faoi 

mhíbhuntáiste sóisialta. 

68. 3.1.1.5: Molaimid don Aontas déileáil le deireadh saoil réimiúil: an eotanáis. 

69. 3.1.1.6: Ceart uile-Eorpach chun cinneadh a dhéanamh faoi ghinmhilleadh. 

70. 3.1.1.7: Molaimid don Aontas treoir a eisiúint ina dtugtar ordú do na Ballstáit buiséad ar 

leith a leithdháileadh le haghaidh seirbhísí sóisialta. 

71. 3.1.1.9: Molaimid don Aontas rochtain ar shláinte agus an tslándáil shóisialta a chinntiú 

d’íospartaigh an fhoréigin bhaile. 

72. Grúpáil (3 threoshuíomh): [3.1.9: Meabhairshláinte] 3.1.9.1: Tá sé tábhachtach go bhfuil 

cláir maidir le cosc ann. 3.1.9.2: Uaireanta oibre níos giorra agus cláir chun an saol pearsanta 

agus an saol oibre a ailíniú. 3.1.9.3: Molaimid taighde a chur chun cinn i réimse an tionchair 

ar raithneach a dhlisteanú.  

73. Grúpáil (4 threoshuíomh) [3.1.3: Leanaí gan dídean: Leanaí gan dídean: próiseas uchtála 

fada laistigh den Aontas, fásann leanaí aníos i dtithe leanaí, uchtáil níos tapa ó lasmuigh den 

Aontas, tá sé dodhéanta do lánúineacha homaighnéasacha leanaí a uchtáil.3.1.3.1: 

Molaimid don Aontas a chinntiú go gcuirfí dlús le nósanna imeachta uchtála. 3.1.3.2: Cearta 

an linbh a chothabháil, a chinntiú go bhfuil baile réimiúil acu sa tsochaí. 3.1.3.3: 

Reachtaíocht a aontú i measc na mBallstát: Caithin a scaoiltear leis an leanbh chun é/í a 

uchtáil? 3.1.3.4: Molaimid na de-chleachtais ó thíortha eile (lasmuigh den Aontas fiú) a chur i 

gcomparáid le chéile agus inspioráid a fháil. 

74. Grúpáil (7 dtreoshuíomh): 3.1.3.5: Tacú le heagraíochtaí a oibríonn le daoine óga agus le 

teaghlaigh (breis acmhainní a thabhairt dóibh agus cuidiú leo a gcuid oibre a dhéanamh ar 

bhealach níos fearr). 3.1.5.1: Molaimid don Aontas modhanna tacaíochta a thabhairt isteach 

chun an ráta breithe a mhéadú. Ba cheart don Aontas cearta daoine chun bheith ina 

dtuismitheoirí a chur chun cinn agus cuidiú leo a bheith ina dtuismitheoirí - cosaint oibre, 

tacaíocht tuismitheora. 3.1.7.1: Molaimid go bhfuil sé tábhachtach díriú ar thacaíocht 

shóisialta do theaghlaigh ar an iomlán: chun ‘tuairteoir sóisialta’ a chinntiú ionas go mbeadh 

daoine óga in ann a bheith páirteach sa saol gníomhach a luaithe agus is féidir agus go 

mbeadh daoine níos sine in ann dul ar scor. Tá gá leis freisin chun tacú le baill níos óige 

teaghlaigh a thugann aire do na baill níos sine, etc. 3.1.7.2: Molaimid tacaíocht a chinntiú do 

na teaghlaigh níos óige agus níos laige ó thaobh na sochaí de agus a chinntiú faisnéis a chur 

ar fáil faoin tacaíocht atá ar fáil: tacaíocht don oideachas agus an litearthacht dhigiteach, 

trealamh oideachais, infhaighteacht suime agus ciorcail oideachais, srl, é a lua sna meáin. 

3.1.7.3: Molaimid tacaíocht a thabhairt do mhná i gcomhair cúrsaí máithreachais. 3.1.7.4: 

Molaimid tacaíocht airgeadais a chur ar fáil do dhaoine óga i gcomhair tithíochta (iasachtaí 

níos saoire, srl.). 3.3.2.1: Tacú le máithreachas / atharthacht (go háirithe san óige). 

75. 3.1.4.1: Díriú ar chosaint don mheabhairshláinte i gcomhair soláthraithe cúraim. 

76. Grúpáil (3 threoshuíomh): 3.1.5.2: Ní mór dúinn inbhuanaitheacht an chórais phinsean a 

chinntiú, molaimid a mheas pinsin a chistiú ón iliomad foinsí. 3.1.5.3: Molaimid pinsin a 

nascadh le hioncam íseal.3.1.5.4: Córas pinsean comhchuibhithe do chách ar an leibhéal 

Eorpach. 
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77. 3.1.5.5: Molaimid tithe agus ionaid scoir inacmhainne d’othair níos sine ina bhfuil 

sainchúram (mar shampla daoine ar a bhfuil galar Alzheimer). 

78. Grúpáil (6 threoshuíomh): 3.1.7.5: Molaimid ioncam uilíoch agus caighdeáin mhaireachtála 

a chinntiú. 3.1.7.6: An fhadhb a bhaineann le daoine a d’fhéadfadh a bheith gníomhach sa 

tsochaí a eisiamh: tacaíocht shóisialta do dhaoine faoi mhíchumas agus do dhaoine tinne. 

1.1.7.4: Ní mór an bunioncam sin a chúpláil le rialáil ar imirce. 1.1.7.5: Is tábhachtach 

bunioncam mar choincheap agus tá an poitéinseal aige saol cuibhiúil a chumasú. 1.1.7.1: Ba 

cheart conradh a bheith ann ina gcuirtear na gnéithe difriúla san áireamh. Ba cheart don 

Aontas Eorpach faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh. 1.1.7.2: Tá sé ríthábhacht é sin a 

chur in oiriúint don chomhthéacs náisiúnta faoi seach. 

 

Foghrúpa 11 (3.2. Cearta Comhionanna) 

79. Grúpáil (6 threoshuíomh): 3.1.8.1: Rialú praghsanna cíosanna agus díolacháin tithíochta. 

3.1.8.2: Molaimid tacú le tithíocht i gcathracha agus sráidbhailte níos lú agus níos gaire do 

chathracha móra ina bhfuil rochtain ar an obair. 3.1.8.3: Molaimid bealach chun an léasú 

sóisialta a chur chun cinn, a bheadh ar fáil do dhaoine óga (mar shampla fóirdheontais do na 

Ballstáit as tógáil nó fóirdheontas chun tacú le tithe ar cíos) - seachas tógáil árasán sóisialta 

le ceannach, ar gá iad a thógáil, ach tacaíocht shóisialta don chíos. 3.2.2.1: Molaimid don 

Aontas tacú le sásraí ráthaíochta morgáiste stáit (i gcomhair tithe nua) a bhunú ar leibhéal 

an Bhallstáit tríd an mBanc Ceannais Eorpach. 3.2.2.2: Molaimid don Aontas tacaíocht 

airgeadais a thabhairt do shaoránaigh Eorpacha don tithíocht is mó ina ghátar (m.sh. 

tacaíocht do theaghlaigh óga, teaghlaigh ag a bhfuil leanaí, seandaoine, catagóirí eile 

saoránach leochaileach, srl.). 3.2.2.3: Iarraimid ar an gCoimisiún Eorpach a mholadh do na 

Ballstáit reifrinn áitiúla a eagrú maidir leis na huasleibhéil cíosanna. 

80. 3.2.1.1: Molaimid go gcruthóidh an tAontas sásra chun faireachán ar chearta daoine ar de 

ghrúpaí mionlaigh iad, agus forfheidhmiú na gceart sin a chinntiú (e.g., tairseach nó oifig inar 

féidir le daoine gearáin a thaisceadh). 

81.  3.2.5.1: Molaimid don Aontas bearta a dhéanamh chun a chinntiú go bhfuil na cearta 

comhionanna ag gach uile teaghlach, beag beann ar thréithe a mball, i ngach Ballstát.  

82. Grúpáil (2 threoshuíomh): 3.2.5.2: Molaimid don Aontas feabhas a chur ar rialú agus cur 

chun feidhme íostréimhse na saoire tuismitheora ionas go bhféadfadh saoránaigh uile an 

Aontais an tairbhe chéanna a bhaint aisti. 3.2.5.3: Molaimid don Aontas gníomhaíocht a 

dhéanamh chun aonfhoirmeacht a chinntiú i leith na mbeart tacaíochta do theaghlaigh ina 

bhfuil páistí ar fud an Aontais.  

83. 3.2.4.2: Molaimid don Aontas curaclam comhionannais a fhorbairt a bheadh le staidéar ag 

mic agus iníonacha léinn ar fud na mBallstát i ranganna coiteanna (formáid ar líne san 

áireamh). 

 

Foghrúpa 12 (3.3. Cothroime / 3/4. Rochtain ar Spórt  

84. Grúpáil (3 threoshuíomh): 1.1.4.3: Tá cuid mhór neamhionannais fós idir mná agus 

fir.1.1.5.4: Comhionannais deiseanna do chách (gnéas, gnéaschlaonadh, reiligiún, daoine faoi 

mhíchumas, ...). 1.1.5.3: Ní mór comhionannas inscne a bhrú ar aghaidh. Is fíor sin i dtaca le 

pá comhionann freisin. Tá trédhearcacht i ndáil le pá ríthábhachtach.  
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85. Grúpáil (2 threoshuíomh): 3.3.1.1: Pá cothrom a chur chun cinn (agus seachfhoinsiú thar 

lear na gcuideachtaí laistigh den Aontas á chur san áireamh). 3.3.1.2: Bearna inscne an phá a 

laghdú. 

86. Grúpáil (2 threoshuíomh): 3.3.3.1: An cothromas agus an cothromas inscne san oideachas a 

chur chun cinn. 3.3.3.3: An cothromas ó thaobh rochtain ar oideachas inchomparáide ar 

ardcháilíocht i stáit éagsúla. 

87. Grúpáil (5 threoshuíomh): 3.4.1.1: An bhearna shóisialta agus inscne sa rochtain ar spórt 

agus gníomhaíocht fhisiciúil a laghdú. Úsáid an choirp sa ghnáthshaol a spreagadh. 3.4.1.2: 

feasacht ar a thábhachtaí atá an ghníomhaíocht fhisiciúil. A chinntiú go dtáirgeann institiúidí 

poiblí cáilíocht agus éagsúlacht sna seirbhísí spóirt atá acu. AE: Cruthaigh treoirlínte do 

thíortha chun dul sa treo sin.3.4.1.3: Spórt agus an ghníomhaíocht fhisiciúil a ionchorprú sa 

tSeirbhís Sláinte Náisiúnta (an tSláinte Fhisiciúil agus an Mheabhairshláinte). 3.4.1.4: 

Éagsúlacht sna spóirt chun acmhainní éagsúla a fhorbairt. 3.1.9.4: Stíl maireachtála sláintiúil 

a chur chun cinn. 

88. 3.4.1.5: Bealaí cruthaitheacha a aimsiú chun an fhóillíocht theicniúil agus an ghníomhaíocht 

fhisiciúil (feidhmchláir lena dtagann daoine éagsúla le chéile chun spórt a dhéanamh, 

aghaidh ar aghaidh nó ar líne) a nascadh le chéile. 

 

 

Sruth 4: Ag foghlaim san Eoraip 

 

Foghrúpa 04 (4.1. Féiniúlacht Eorpach / 4.2. Oideachas Digiteach) 

89. Grúpáil (2 threoshuíomh) 4.1.1.2: Molaimid an muintearas a neartú trí fhaisnéis bhreise a 

chur ar fáil faoi institiúidí an Aontais agus na Ballstáit. 1.3.3.3: Féiniúlacht agus cultúr 

Eorpach a neartú trí ardáin dhigiteacha. 

90. 4.1.1.3: Molaimid breis deiseanna don rannpháirtíocht, m.sh. trí fhóraim de chuid na 

saoránach. 

91. Grúpáil (2 threoshuíomh): 4.1.2.3: Molaimid tuilleadh digiteála sna seomraí ranga (m.sh. 

ranganna trasnáisiúnta ag teacht le chéile sa spás fíorúil).  4.1.3.1: Molaimid cláir atá ann 

cheana (ilchomórtais) a dhéanamh níos Eorpaí. 

92. Grúpáil (2 threoshuíomh): 4.1.4.1: Molaimid an t-ilteangachas ar aois an-óg a chur chun 

cinn. 1.3.3.5: Ardán a chruthú mar chabhair don staidéar ar theangacha eachtracha lena 

nasctar daoine óga ar an leibhéal Eorpach. 

93. Grúpáil (2 threoshuíomh): 4.1.5.1: Molaimid ábhar Eorpach uileghabhálach (stair, 

polaitíocht, saoránaíocht) a thabhairt isteach i ngach Ballstát. 4.1.1.4: Molaimid dea-scéalta 

coiteanna (m.sh. paindéimí a chomhrac, an tsíocháin a bhaint amach) agus na buntáistí a 

bhaineann le rudaí atá déanta ag an Aontas a chur chun cinn mar ábhair oideachais i 

scoileanna. 

94. 5.4.1.4: Staidéar agus fiosrú a dhéanamh i ngach Ballstát an bhfuil an bonneagar is gá don 

oideachas digiteach ar leibhéal comhchosúil (an bhfuil ríomhairí, nasc snáithín etc. ag gach 

scoil?). 

95. Grúpáil (2 threoshuíomh): 4.2.2.1: Molaimid don Aontas ábhair agus oiliúint do na 

saoránaigh uile a chur chun cinn, go háirithe saoránaigh nach bhfuil scileanna TF acu. 5.1.4.1: 

A mhúineadh conas uirlisí digiteacha a úsáid ar scoil, ach na meáin a áireamh freisin maidir 

leis na saincheisteanna sin toisc go mbíonn ról tábhachtach acu i bhfeasacht dhigiteach. 
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96. Grúpáil (3 threoshuíomh): 1.3.3.1: Creat coiteann cúrsaí oiliúna a chruthú ar an leibhéal 

Eorpach trí ardáin dhigiteacha. 5.3.3.4: Bunlíne uilíoch a bhunú maidir leis an litearthacht 

dhigiteach íosta ba cheart a bheith ann. 5.3.6.2 Faisnéis thagarmharcála a chruthú don 

Aontas agus rochtain ar theicneolaíocht a mhéadú trí chláir oideachais/institiúidí. 

97. Grúpáil (7 dtreoshuíomh): [5.1.1: Tionchar diúltach an domhain dhigitigh a chosc] 

4.2.4.1: Molaimid feasacht a ardú maidir leis na contúirtí atá ann do dhaoine óga trí oiliúint 

agus printíseachtaí sa teicneolaíocht faisnéise a chur ar fáil mar ábhar scoile. 5.1.1.1: Ní mór 

dúinn oideolaíocht a chomhtháthú ar scoil atá bunaithe ar uirlisí digiteacha. 5.1.1.2: Ní mór 

oideachas ar uirlisí digiteacha agus ar na saincheisteanna a bhaineann leo a chur ar fáil sna 

scoileanna ar an leibhéal Eorpach. 5.1.2.1: Teastaíonn oideolaíocht níos soiléire agus níos 

follasaí uainn chun daoine a chur ar an eolas faoi úsáid an Idirlín (féach saincheist 1 maidir le 

hoideachas). Molaimid cúrsaí eitice a bheith ann faoi úsáid an idirlín. 5.3.3.2: Curaclam 

sonrach don aos óg (i scoileanna agus sa bhaile). 5.1.4.1: A mhúineadh conas uirlisí 

digiteacha a úsáid ar scoil, ach na meáin a áireamh freisin maidir leis na saincheisteanna sin 

toisc go mbíonn ról tábhachtach acu i bhfeasacht dhigiteach. 5.4.1.3: Spásanna oiliúna 

comhpháirteacha a chruthú do mhionaoisigh agus dá dteaghlaigh i scoileanna ionas go 

bhfoghlaimeoidh siad le chéile. 

98. 4.2.4.2: Molaimid go mbeadh nuálaíochtaí ina gcuid den oideachas digiteach agus go gcuirfí 

chun cinn iad ar bhealach níos teanntásaí. 

99. Grúpáil (8 dtreoshuíomh): 5.3.3.1: Ranganna spriocdhírithe do shaoránaigh aosta agus 

seirbhísí cúnaimh a chur ar fáil. 5.3.3.3: Tacaíocht a thabhairt d’úsáideoirí teicneolaíochta 

neamhdhúchais eolas cothrom le dáta a fháil faoi úsáid teicneolaíochta. 5.3.3.5: Ba cheart 

don Aontas tacú le cláir oideachais (idirghlúine) ina múineann an t-aos óg don seandream 

conas oibriú sa réimse digiteach. 2.5.2.1: Tionscnamh feachtais feasachta agus faisnéise, 

oiliúint chun a scileanna agus a n-inniúlachtaí a fhorbairt. 5.4.1.2: Eagraíocht/institiúid a 

mhúineann do dhaoine scothaosta chun úsáid shláintiúil a bhaint as an Idirlíon. 2.5.2.2: 

Tacaíocht fhrithpháirteach, mar chumhacht aturnae de chineál éigin, a thabhairt do dhuine 

ar féidir leo déileáil le gníomhaíochtaí riaracháin ar líne thar ceann duine eile. 2.5.2.3: Uirlisí 

ríomhaire a chur i láthair mar bhealach chun coinneáil i dteagmháil le daoine eile amhail an 

clann agus garpháistí. Aghaidh ar thabhairt ar shaincheist na muiníne trí bhealach níos 

spraíúla do sheandaoine. 2.1.3.5: Molaimid don Aontas iarracht a dhéanamh an 

teicneolaíocht a dhéanamh níos inrochtana do na seanghlúine. 

 

Foghrúpa 13 (4.3. Malartú Cultúrtha / 4.4. Oideachas Comhshaoil) 

100. Grúpáil (4 threoshuíomh): 4.1.1.1: Molaimid an muintearas a neartú trí mhalartuithe cultúir, 

gairmiúla agus sóisialta (an spórt san áireamh), m.sh. trí champaí oibre agus áiteanna chun 

teacht le chéile. 4.1.1.5: Molaimid don Aontas cláir agus malartuithe chultúir a chur chun 

cinn ar bhonn níos mó. 4.1.2.2: Teastaíonn breis malartuithe (cultúr, ceol, fionnachtain) agus 

cistithe uainn. 3.2.4.1: Molaimid don Aontas cláir nó tionscadail phobalbhunaithe a fhorbairt 

maidir le malartuithe idirchultúir do dhaoine óga Eorpacha ar scoil agus do chuideachtaí (trí 

idirghníomhaíochtaí ar líne i measc modhanna eile). 

101. Grúpáil (3 threoshuíomh): 4.3.1.1: Molaimid go gcuideodh an tAontas leo siúd dar cúlra 

beagdheise rochtain a fháil ar mhalartú trí scoláireachtaí agus trí thacaíocht bhuiséadach do 

scoileanna. 4.1.2.1: Molaimid cláir agus tairiscintí a fhorbairt atá inrochtana do gach aois 
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(beag beann ar chúlra, aois, oideachas) den daonra. 4.5.1.3: Ba cheart clár Erasmus a bheith 

inrochtana ag cách. 

102. Grúpáil (3 threoshuíomh): 4.3.1.2: Feabhas a chur ar an bhfáisnéis (faoi chláir mhalartaithe 

Eorpacha) atá ar fáil sna scoileanna. 4.3.1.6: Molaimid go bhforbródh an tAontas bileog 

eolais faoi chórais oideachais na mBallstát. 4.3.2.1: Molaimid go n-úsáidfeadh an tAontas 

daoine a chuaigh ar an malartú cheana féin chun é a chur chun cinn go gníomhach mar 

ambasadóirí. 

103.  4.3.1.3: Molaimid go mbunófaí ardán coiteann de chuid an Aontais chun malartú a 

chomhordú, lena n-áirítear faisnéis faoi chórais scoile tíortha eile, agus cuideachtaí a bheith 

rannpháirteach sa struchtúr toisc go bhféadfaidís mic léinn a ghlacadh mar intéirnigh. 

104. Grúpáil (2 threoshuíomh): 4.3.1.4: Clár a fhorbairt chun go mbeidh scoileanna agus 

ranganna in ann cuairt a thabhairt ar thíortha eile san Aontas. 4.3.1.5: Formáid choiteann an 

Aontais le haghaidh ‘ranganna’ malartuithe. 

105. Grúpáil (2 threoshuíomh): [4.4.1: Tá easpa rannpháirtíochta ag saoránaigh an Aontais san 

athrú aeráide agus san inbhuanaitheacht] 4.4.1.1: Molaimid don Aontas níos mó a 

dhéanamh chun comhroinnt eolais maidir le dea-chleachtas i gcleachtais inbhuanaithe a 

éascú. Malartú eolais agus teicneolaíochta ar fud eagraíochtaí oideachais, rialtais agus gnó. 

4.4.1.2: Molaimid go dtiocfadh comhairle níos nithiúla ó leibhéal an Aontais go dtí na 

saoránaigh, maidir leis na roghanna inbhuanaithe atá ar fáil dóibh mar thomhaltóir/duine 

aonair. 

106. 4.4.1.4: Molaimid go n-óstálfadh an tAontas dúshlán inbhuanaitheachta do scoileanna uile 

na mBallstát. 

107. Grúpáil (7 dtreoshuíomh): 4.4.2.1: Molaimid go ndíreodh na cláir teagaisc oideachais níos 

mó ar thionscadail a thugann teagmháil do leanaí leis an gcomhshaol agus leis an aeráid, 

agus go bhféachfaimis le réitigh a fhorbairt freisin. 4.4.2.2: Molaimid go ndéanfaí an 

inbhuanaitheacht a chomhtháthú i gcuraclaim ábhar eile i scoileanna ar fud an Aontais. 

4.6.2.1: Molaimid go mbeadh oideachas ar an gcomhshaol ina chuid den churaclam scoile ó 

thús na scolaíochta do chách san Aontas. 2.2.1.3: Oiliúint a chur ar tháirgeoirí agus mic agus 

iníonacha léinn sna réimsí sin ionas go mbeadh an lucht gairmiúil ar an eolas faoi na 

saincheisteanna agus ionas go nglacfaidís bealaí agus teicnící níos macánta. Molaimid go 

háirithe cúrsa maidir leis an oideachas éiceolaíoch a áireamh i gcuraclaim. 4.4.1.3: Molaimid 

go roinnfí go díreach leis na saoránaigh eolas níos nithiúla agus níos áitiúla faoin gcaoi a 

dtéann a n-iompar féin i bhfeidhm ar a dtimpeallacht. 2.2.7.1: Cúrsa oiliúna éiceolaíoch don 

saoránach a thabhairt isteach.2.4.6.4: Oideachas maidir le cur amú agus le caitheamh táirgí 

áitiúla agus séasúracha a chur ar dhaoine ón aois is óige. 

 

Foghrúpa 14 (4.5. Cáilíocht, Maoiniú agus Rochtain ar Oideachas / 4.6. Oideachas a 

Chomhchuibhiú) 

108. Grúpáil (2 threoshuíomh): 4.5.1.4: Rochtain chomhionann do chách ar an oideachas tríú 

leibhéal. Ó tharla nach bhfuil, cuireann sin as don rochtain chomhionann. 4.5.2.1: 

Comhionannas rochtana ar an saoroideachas ar fud an Aontais. 

109. 4.5.3.1: Molaimid go múinfí scileanna saoil, lena n-áirítear saincheisteanna sláinte gnéis, i 

scoileanna ar gach leibhéal. Ba cheart a ndúshlán siúd a chuirfeadh i gcoinne a leithéid a 

thabhairt trí ranganna deonacha a chur ar fáil san oideachas gnéasach fíorasach. 
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110. 4.5.4.1: Tá maoiniú, mar aon le rochtain ar mhaoiniú nó ar scoláireachtaí ar fud an Aontais, 

ríthábhachtach chun an comhionannas oideachais agus rochtain chomhionann ar 

theicneolaíocht a chinntiú. 

111. Grúpáil (4 threoshuíomh): 4.5.5.1: Tacaíocht níos mó a thabhairt do mhúinteoirí ina gcáil 

mar dhaoine aonair. 2.1.6.1: Molaimid go bhfaigheadh múinteoirí oiliúint leanúnach agus go 

roinnfidís dea-chleachtais thar theorainneacha. D’fhéadfaí sin a dhéanamh trí 

chomhdhálacha, ardáin dhigiteacha, etc. (ar leibhéal an Aontais). Ba cheart na réitigh sin a 

chur chun cinn agus a fhoilsiú go forleathan. 2.1.6.2: Molaimid torthaí eolaíocha cothrom le 

dáta faoi na bealaí is éifeachtaí foghlama, mar aon le taighde leanúnach orthu, a ionchorprú 

i gcleachtais mhúinteoireachta ar fud an Aontais. 2.1.6.3: Molaimid córas Eorpach 

comhleanúnach a chruthú don rialú cáilíochta i ndáil le cleachtais mhúinteoireachta. 

112. Grúpáil (4 threoshuíomh): 4.6.1.1: Ba cheart caighdeán aonfhoirmeach oideachais a bheith 

ar fud na scoileanna Eorpacha go léir. 4.5.1.1: Caighdeán múinteoireachta rialáilte 

aonfhoirmeach a bheith ar fud na hEorpa. Ar an leibhéal bunscoile agus meánscoile. 1.3.3.2: 

Ábhair na gcúrsaí oiliúna a chomhchuibhiú ar an leibhéal Eorpach chun leibhéal oideachais 

aonchineálacha a bhaint amach (e.g., i ndáil le teangacha). 2.1.2.1: Molaimid don Aontas 

luachanna coiteanna san oideachas agus córas grádaithe aontaithe a ghlacadh i gcomhair 

soghluaisteacht mhéadaithe mac agus iníonacha léinn. 

113. Grúpáil (2 threoshuíomh): 4.6.3.1: Molaimid go múinfí teanga choiteann amháin san Eoraip 

– an Béarla – ionas gurbh fhusaide an t-oideachas comhshaoil agus gach ní eile a theagasc ar 

fud na hEorpa. 4.5.1.2: Ba cheart aon teanga Eorpach amháin a roghnú a mhúinfí i ngach 

bunscoil san Aontas, agus an méid sin á mhaoiniú ag Ballstáit an Aontais.  

 

 

Sruth 5: Aistriú Digiteach Eiticiúil Sábháilte 

 

Foghrúpa 05 (5.1. Daonlathú na Digiteála / 5.2. An Chibearshlándáil) 

114. Grúpáil (6 threoshuíomh): 2.1.3.1: Molaimid don Aontas iarracht a dhéanamh deiseanna 

agus an fhorbairt theicneolaíocht a dhéanamh níos cothroime ar fud na mBallstát uile. 

2.1.3.2: Molaimid athdháileadh cliste inbhuanaithe na teicneolaíochta atá ann cheana (i.e. 

feistis). 4.2.1.1: Molaimid don Aontas a chinntiú go bhfuil an rochtain theicniúil chéanna 

(líonra agus teirminéil) ag na saoránaigh uile agus go bhforbrófaí bonneagar digiteach sna 

tíortha (agus ceannach trealaimh ar féidir a athúsáid á chur san áireamh). 4.2.1.3: Molaimid 

nach mór an t-ábhar a chur faoi réir ghné na hinbhuanaitheachta. 5.1.3.1:  Molaimid 

infheistíocht a dhéanamh sa nuálaíocht dhigiteach ionas go mbeidh rochtain ag gach 

Eorpach ar threalamh ar an leibhéal áitiúil. 5.3.6.1: Cláir thacaíochta a mhaoiniú dóibh siúd 

nach bhfuil crua-earraí ná deis acu iad a fháil.  

115. 4.2.1.2: Molaimid don Aontas an ceart chun idirlín a chumhdach.  

116. 4.2.2.2: Molaimid don Aontas uirlisí (cláir scríbhneoireachta, ardán oideachais) a chur ar fáil 

saor in aisce. Chuige sin, ba cheart cláir dhílse a fhorbairt nó ba cheart cláir atá ann cheana 

(amhail Office) a chur ar fáil do chách. 

117. 5.1.4.2: Aon líonra Idirlín amháin a bheith i ngach tír san Aontas. 

118. 5.1.4.3: Ní mór a bheith in ann aon fhaisnéis dá mbíonn ar líne a thuairisciú as líne. 

119. 5.1.5.2: Néal comónta a chruthú do chuideachtaí Eorpacha.  
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120. 5.1.5.3: Líonra sóisialta Eorpach a chruthú, agus é déanta ag Eorpaigh do mhuintir na hEorpa 

féin. 

121. 5.1.6.1: Na halgartaim a úsáideann an intleacht shaorga a shimpliú agus a mhíniú chun 

glacadh sóisialta níos fearr a áirithiú. 

122. Grúpáil (2 threoshuíomh): 5.1.2.3: Ní mór dúinn an comhrac i gcoinne na mí-úsáide ar an 

Idirlíon a neartú. Molaimid go gcruthófaí eagraíocht a bheidh gar do na póilíní, í speisialaithe 

i ngnéithe digiteacha, a bheidh in ann daoine a aithint ar an Idirlíon, agus iompar do-ghlactha 

a bhrath. 2.5.4.1: Is féidir le saineolaithe eagraithe slándáil a chinntiú, arna comhordú ar 

leibhéal Eorpach. Briogáid idirghabhála ag a bhfuil cumhachtaí fíorthábhachtacha. 

123. Grúpáil (3 threoshuíomh): [5.2: An Chibearshlándáil] 5.2.1.4: Tabhair sampla de thíortha a 

bhfuil taithí acu ar réitigh a d’éirigh leo (mar shampla an córas oideachais san Fhionlainn). 

[5.4: Digiteáil Fholláin] 5.4.1.1: Tionscadal píolótach 2 bliana a chur ar bun a chuirfidh 

samhail oideachais na Fionlainne i bhfeidhm i ngach Ballstát agus a chuid torthaí a mheas ina 

dhiaidh sin. [5.4.2: Conas is féidir linn an damáiste go léir a ghintear tríd an meascán de 

‘bréagnuacht’, cumhacht na n-algartam, agus droch-chaighdeán don phríobháideachas 

sonraí, a throid? 5.4.2.7: Tionscadal píolótach 2 bliana a chur ar bun a chuirfidh samhail 

oideachais na Fionlainne i bhfeidhm i ngach Ballstát agus a chuid torthaí a mheas ina dhiaidh 

sin. 

124. Grúpáil (2 threoshuíomh): 5.2.2.1: Molaimid níos mó den chomhar idir cuideachtaí agus 

tíortha an Aontais Eorpaigh, agus gníomhaíochtaí domhanda agus comhaontú domhanda 

maidir leis an gcibearshlándáil a chur i bhfeidhm. 5.2.4.1: Tá sé beartaithe againn an 

comhoibriú idir suíomhanna gréasáin/ardáin agus na húdaráis a neartú chun na gníomhartha 

cibearchoireachta sin a shainaithint agus a leanúint ar bhealach níos córasaí. Tá sé 

tábhachtach infheictheacht a thabhairt d’obair na n-aisteoirí go léir a bhíonn ag obair go 

ciúin ‘ar chúl an stáitse’. 

125. 5.3.2.2: Rialacháin nua maidir le fógraíocht dhigiteach. 

126. Grúpáil (3 threoshuíomh): [5.2: An Chibearshlándáil) 5.2.3.2: Molaimid go mbunófaí 

feachtais Eorpacha feasachta illíonra atá oiriúnaithe do na cineálacha éagsúla úsáideoirí 

(daoine óga, níos mó úsáideoirí). 5.3.3.6: Cláir speisialta oideachais agus feachtais 

chumarsáide faoin gcibearchoireacht a chruthú. 5.2.3.1: Cé gurb ann don fheasacht ar riosca, 

ní mór é a neartú. Molaimid feasacht riosca a dhíriú ar shamplaí nithiúla (mar shampla, trí 

Fhioscaireacht a mhíniú agus samplaí a thabhairt; mínigh go mbíonn fógraí bréagacha ann 

agus tabhair samplaí, etc.). 

127. Grúpáil (2 threoshuíomh): 5.2.3.3: Éascú agus soiléiriú a dhéanamh ar an gcaoi a n-oibríonn 

tuairiscí ar chuntais mhí-úsáideacha ar líonraí sóisialta; a bheith in ann daoine atá á n-iompar 

féin go maslach ar an idirlíon a fheiceáil agus pionós a ghearradh orthu. 2.5.4.3: Cosaint 

príobháideachais ar an idirlíon a chinntiú. Fadhb na hanaithnideachta agus an chiaptha ar 

líne. 

128. [2.5.4: Tá easpa muiníne ann i gcónaí ó thaobh shábháilteacht uirlisí ar líne de (íoc ar líne 

mar shampla); Rioscaí maidir le hospidéil nó seirbhísí poiblí a haiceáil]. 2.5.4.2:  Grúpa 

saineolaithe a fhorbraíonn córas faireacháin chun an ghné maidir le cosc a neartú. Córas 

cosanta príobháidí agus faisnéis faoi úsáid níos fearr a chur chun cinn. Ardú feasachta, an t-

oideachas. 
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Foghrúpa 09 (5.3. Cosaint Sonraí) 

129. Grúpáil (4 threoshuíomh): 4.2.4.3: Molaimid go leagfaí níos mó den chuntasacht ar na 

hardáin mhóra TF. 5.1.5.1: Ní mór teorainn a chur leis an méid faisnéis phearsanta is gá chun 

rochtain a fháil ar an Idirlíon agus ní mór freagracht a bheith ar na hardáin dhigiteacha as an 

úsáid a bhaineann siad as na sonraí sin. 5.3.1.4: Ba cheart níos mó trédhearcachta a bheith 

ag fóin, aipeanna baile (Alexa) maidir leis an méid a bhailíonn siad, a stórálann siad agus a 

roinneann siad (agus le cé leis) agus ba chóir rogha a bheith ag úinéirí rochtain ar shonraí a 

scriosadh nó a theorannú. 5.3.2.4: Luach saothair a thabhairt do chuideachtaí a 

chomhlíonann na rialacháin maidir le cosaint sonraí, trédhearcacht agus slándáil. 

130. Grúpáil (4 threoshuíomh): 5.2.1.1: Ní mór eintiteas a bheith againn chun ionadaíocht a 

dhéanamh ar thomhaltóirí ionas tacú le leasanna daoine in aghaidh cuideachtaí a úsáideann 

a gcuid sonraí. 5.2.1.2: Ní mór dúinn guth amháin a chruthú san Eoraip i gcoinne na 

bhfathach digiteach a bhfuil an oiread sin tionchair acu, ba cheart go mbeifí in ann 

breithiúnas a thabhairt ar na cuideachtaí sin san Eoraip agus ní sna Stáit Aontaithe amháin, 

agus iallach a chur orthu dlíthe na hEorpa a chur i bhfeidhm. 5.3.1.1: Comhlacht de chuid an 

Aontais a chruthú a mbeidh rochtain éasca ag na saoránach air, a éilíonn trédhearcacht agus 

a fhorálann do noirm chomhroinnte i measc Bhallstáit an Aontais.  5.3.2.1: Seiceálacha agus 

ceartúcháin shoiléire arna ndéanamh ag comhlacht an Aontais [féach treoshuíomh 5.3.1.1.] 

(neamhpholaitiúil ach saineolach) atá neamhspleách agus maoinithe ag an mBallstát.  

131. Grúpáil (2 threoshuíomh): 5.3.2.3: Deimhniú AE ar chomhlíonadh maidir le cosaint sonraí 

éigeantach do gach cuideachta teicneolaíochta/soláthróir teicneolaíochta ar cheart é a 

ionchorprú go feiceálach i láithreacht idirlín gach eagraíochta. 5.3.4.1: Critéir a thabhairt 

isteach maidir le deimhniú do chuideachtaí teicneolaíochta: achoimrí simplithe a bheith ann 

ar fhaisnéis faoi úsáid sonraí a bheadh intuigthe ag aon duine.  

132. Grúpáil (2 threoshuíomh): 5.3.1.2: An deis a chruthú do dhaoine a roghnú cad iad na sonraí 

atá íogair agus cad iad na sonraí nach bhfuil. 5.2.1.3: Molaimid na téacsanna toilithe maidir 

le húsáid sonraí pearsanta a dhéanamh níos soiléire agus níos giorra agus daoine ag nascadh 

le suíomh gréasáin.  

133. 5.3.4.3: Cumarsáid maidir le hathruithe ar RGCS agus cosaint sonraí i gcoitinne a fheabhsú. 

134. 5.3.1.3: Aitheantas digiteach AE a thabhairt isteach (ní hamháin an t-aitheantas digiteach 

náisiúnta). 

135. 5.3.4.2: Neamhúdarú a thabhairt isteach (seachas do thoiliú sainráite) nó údarú teoranta ar 

úsáid sonraí pearsanta a thabhairt isteach mar bhunphrionsabal. 

136. 5.3.5.1: Maoiniú ón Aontas Eorpach chun cur leis na hiarrachtaí taighde [maidir le cosaint 

sonraí]. 

 

Foghrúpa 10 (5.4. Digiteáil Fholláin) 

137. Grúpáil (2 threoshuíomh): 4.2.3.2: I dteannta na litearthachta digití, molaimid nach mór 

aigne chriticiúil na saoránach a chur chun cinn níos mó. Ní mór go mbeadh na saoránaigh in 

ann dul i ngleic ar bhonn criticiúil le pé inneachar a chasfar díobh. 5.4.2.1: An 

smaointeoireacht chriticiúil a mhúineadh do dhaoine. 

138. Grúpáil (5 threoshuíomh): 5.1.2.2: Ní mór dúinn gníomhú maidir leis an mbréagaisnéis. 

Molaimid gníomhartha ar nós “suíomhanna gréasáin fíoraithe” a iolrú. 5.4.2.2: Taispeánann 

algartaim go huathoibríoch do dhuine an leagan den topaic lena ngabhann an chodarsnacht 

nó an chomhthuiscint is mó mar aon le tuairimí eile (bréagaisnéis) ionas gur féidir leis an 
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duine an t-iomlán a chomparáid. 5.4.2.4: Úsáid a bhaint as comhdhearcadh tromlaigh an 

phobail eolaíochta mar an dearcadh a mheasann muid a bheith fíor agus a úsáidimid chun 

tuairimí eile a chur i gcodarsnacht. 5.4.2.5: Eagraíocht nó institiúid a fhíoraíonn agus a 

sheiceálann an nuacht agus a deir cibé acu is fíor nó nach fíor a bhfuil á rá. 5.4.2.8: Ardán 

Eorpach ar líne a chruthú a thaispeánann nuacht fhíoraithe. 

139. 5.4.2.6: Ní féidir leis na meáin a bheith príobháideach; ní mór dóibh a bheith poiblí ionas 

nach ag tuilleadh airgid a bhíonn siad as bréaga a leathadh. 

140. 5.4.2.3: Sonraí a phróiseáil agus a stóráil ar ghléasanna áitiúla, gan iad a roinnt sa néal 

141. 5.4.2.9: Ardán digiteach Eorpach a chur ar bun a chuireann faisnéis agus oiliúint agus 

oideachas ar fáil (ní hamháin maidir le húsáid fholláin an Idirlín, ach maidir le go leor gnéithe 

eile) agus a chuireann acmhainní agus gairmithe ar fáil freisin maidir le saincheisteanna 

meabhairshláinte. 

142. 1.3.4.5: Tionchair na teicneolaíochta digití ar an tsláinte agus ar an gcomhshaol a thomhas 


	Foshruth 1.1 Margadh an tsaothair
	Foshruth 1.2 An Óige agus Fostaíocht
	Foshruth 1.3 An tAistriú Digiteach ag an Obair
	Sruth 2: Geilleagar don Todhchaí
	Foshruth 2.1 Nuálaíocht agus Iomaíochas Eorpach
	Foshruth 2.2 Geilleagar Inbhuanaithe / Foshruth 2.3 Cánachas
	Foshruth 2.4 Talmhaíocht / Foshruth 2.5 An Bonneagar Digiteach

	Sruth 3: Sochaí Chóir
	Foshruth 3: An tSlándáil Shóisialta
	Foshruth 3.2 Cearta Comhionanna
	Foshruth 3.3 Cothroime / Foshruth 3.4 Rochtain ar Spórt

	Sruth 4: Ag foghlaim san Eoraip
	Foshruth 4.1 Féiniúlacht Eorpach / Foshruth 4.2 An tOideachas Digiteach
	Foshruth 4.3 Malartú Cultúrtha / Foshruth 4.4 An tOideachas Digiteach
	Molaimid an méid sin toisc go bhfuil sé tábhachtach mothú an mhuintearais agus an chomhtháthaithe a chruthú, sin agus an chaoinfhulaingt a chur chun cinn dár ndifríochtaí/dearcaí éagsúla, mar aon lenár scileanna aonair a fhorbairt. Le linn an phróisis...
	Foshruth 4.5 Cáilíocht, Airgeadas agus Rochtain ar Oideachas / Foshruth 4.6 An tOideachas a Chomhchuibhiú

	Sruth 5: Aistriú Digiteach Eiticiúil Sábháilte
	Foshruth 5.1 Daonlathú an Digitithe / Foshruth 5.2 An Chibearshlándáil
	Foshruth 5.3 Cosaint sonraí
	Foshruth 5.4 An Digitiú Sláintiúil

	Sruth 3: Sochaí Chóir
	Foshruth 3.2 Cearta Comhionanna
	Foshruth 3.3 Cothroime / Foshruth 3.4 Rochtain ar Spórt
	Molaimid an méid sin toisc go n-ardóidh rannpháirtíocht ó dhaoine atá i mbéal an phobail i dtaca le gníomhaíocht choirp feasacht.

	Sruth 5: Aistriú Digiteach Eiticiúil Sábháilte
	Foshruth 5.3 Cosaint sonraí

	Sruth 1: Ag obair san Eoraip
	Foghrúpa 01 (1.1. Margadh an tSaothair)
	Foghrúpa 06 (1.2. An Óige agus Fostaíocht)
	Foshruth 15 (1.3. An tAistriú Digiteach ag an Obair

	Sruth 2: Geilleagar don Todhchaí
	Foghrúpa 02 (2.1. Nuálaíocht agus Iomaíochas Eorpach)
	Foghrúpa 07 (2.2. Geilleagar Inbhuanaithe / 2.3. Cánachas
	Foghrúpa 08 (2.4. Talmhaíocht / 2/5. Bonneagar Digiteach)

	Sruth 3: Sochaí Chóir
	Foghrúpa 03 (3.1. Slándáil Shóisialta
	Foghrúpa 11 (3.2. Cearta Comhionanna)
	Foghrúpa 12 (3.3. Cothroime / 3/4. Rochtain ar Spórt

	Sruth 4: Ag foghlaim san Eoraip
	Foghrúpa 04 (4.1. Féiniúlacht Eorpach / 4.2. Oideachas Digiteach)
	Foghrúpa 13 (4.3. Malartú Cultúrtha / 4.4. Oideachas Comhshaoil)
	Foghrúpa 14 (4.5. Cáilíocht, Maoiniú agus Rochtain ar Oideachas / 4.6. Oideachas a Chomhchuibhiú)

	Sruth 5: Aistriú Digiteach Eiticiúil Sábháilte
	Foghrúpa 05 (5.1. Daonlathú na Digiteála / 5.2. An Chibearshlándáil)
	Foghrúpa 09 (5.3. Cosaint Sonraí)
	Foghrúpa 10 (5.4. Digiteáil Fholláin)


