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José Manuel Barroso
Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh

Eoraip Aontaithe, Oscailte agus Níos Láidre

Ón uair a thosaigh téarma oifige an Choimisiúin 
Eorpaigh seo cúig bliana ó shin, is iomaí mórathrú 
a tháinig nach bhfacthas riamh roimhe. As an 
ngéarchéim airgeadais tháinig géarchéim fiachais 
cheannasaigh, géarchéim eacnamaíoch agus 
géarchéim shóisialta. D’fhág na géarchéimeanna sin 
gur scriosadh roinnt de na bacainní a bhí ann idir an 
pholaitíocht náisiúnta agus an pholaitíocht Eorpach.

In aimsir sin an tsíorathraithe, níorbh fhéidir leanúint de 
na gnáthnósanna. Más ceisteanna bunreachtúla a bhí 
ina gcnámh spairne na cúig bliana sular cuireadh tús 
leis an gCoimisiún seo agus a socraíodh go foirmeálta 
le teacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin; is é an baol 
a bhaineann leis an ngéarchéim airgeadais agus 
fiachais cheannasaigh a bhí ag déanamh tinnis dúinn 
le cúig bliana anuas. I bhfianaise na ndúshlán seo, is 
mór an t ábhar bróid againn nár lagaíomar aontacht 
ná oscailteacht na hEorpa ach gur neartaíomar an 
Eoraip do na blianta amach romhainn. 

Táimid «aontaithe» mar d’éirigh linn an Eoraip a 
choinneáil le chéile agus í a mhéadú fiú in ainneoin 
an bhrú a bhí ar ár dtíortha; táimid «oscailte» 
mar d’oibríomar i gcomhar lenár gcomhpháirtithe 
idirnáisiúnta tríd an G20 chun freagairt dhomhanda a 

chur le chéile, chuireamar an trádáil chun cinn laistigh 
den Aontas Eorpach agus timpeall an domhain 
chun borradh a chur faoin bhfás, agus choinníomar 
na gealltanais a thugamar do thíortha i mbéal 
forbartha; táimid «níos láidre» mar tá na hathchóirithe 
eacnamaíocha a bhfuil gá leo á gcur i bhfeidhm ar 
fud na hEorpa agus tá ár rialachas eacnamaíoch 
neartaithe, go háirithe i limistéar an euro, chun 
geilleagair na hEorpa a chur in oiriúint níos fearr don 
domhandú.

Is iad saintréithe an AE a bhí ina ndúshraith ag 
an obair sin. Tá luachanna ag croílár na hEorpa. 
Luachanna amhail an tsíocháin, ár mbunphrionsabal: 
sin an fáth ar bhuamar Duais Nobel na Síochána sa 
bhliain 2012. Luachanna amhail an aontacht agus 
an éagsúlacht: is foinse nirt iad ba cheart dúinn a 
cheiliúradh. Luachanna amhail an dlúthpháirtíocht: tá 
geilleagar sóisialta margaidh againn agus cosnaímid 
na daoine sin nach bhfuil go maith as san Eoraip. 
Is iad na luachanna sin a threoraigh ár gcuid oibre. 
Ní tionscadal eacnamaíoch amháin atá san AE. Is 
tionscadal polaitiúil é. Is comhphobal cultúir é ag 
a bhfuil comhluachanna agus comhleasanna atá 
riachtanach chun comhchinniúint a thógáil. 

“Nuair a thagann an doineann, ní mór í a thrasnú, gan smaoineamh 
ar mhalairt treo. Níl an dara dóigh le teacht slán aisti.”

(Jean Monnet)
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D’oibrigh an Coimisiún Eorpach gan stad gan staonadh 
chun nach gclisfeadh ar gheilleagair na hEorpa. I 
ngeall ar an easpa rialála agus maoirseachta ar na 
margaí airgeadais tháinig amhantraíocht agus bolgáin 
chreidmheasa chun cinn. Léirigh an ghéarchéim ina 
dhiaidh sin gurb iomaí Ballstát ar mhó a chaitheamh 
airgid ná a theacht isteach agus nár leor a chumas 
iomaíochta. Idirspleách is mar a bhí ár ngeilleagair, 
ní raibh an creat láidir rialachais againn ba ghá le 
beartais lochtacha a chosc agus leis an ngéarchéim 
a láimhseáil tráth a tháinig sí. Bhí ról lárnach ag an 
gCoimisiún sna tionscnaimh chun an scéal a chur ina 
cheart le 5 bliana anuas. 

San am i láthair, tá an Eoraip ag cosaint na saoránach 
agus na gcáiníocóirí trí rialáil níos déine a dhéanamh, 
rud atá riachtanach agus a ráthaíonn coigilteas, a 
mhéadaíonn freagracht na mbanc agus a chuireann 
teorainn leis an méid a théann baincéirí i bhfiontar. 
Thugamar an chothroime ar ais sa chóras. Agus tá 
céimeanna cinntitheacha tugtha againn – céimeanna 
nach samhlófaí a thabhairt roimh an ngéarchéim – i 
dtreo Aontas Baincéireachta a chruthú. Dá bharr sin, tá 
rialáil níos mó á déanamh ar an earnáil airgeadais; agus 
is fearr anois atá na rialtóirí airgeadais in acmhainn 
maoirseacht a dhéanamh ar na bainc; le hathruithe 
deacra eacnamaíocha a láimhseáil; agus coigilteas a 
chosaint. 

Tá córas coiteann eacnamaíoch agus buiséadach 
curtha ar bun againn san AE, córas lena gcinntítear 
go gcuirfidh agus go gcoinneoidh na rialtais uile ord 
agus eagar ar a gcistí poiblí agus le go ndéanfar na 
hathchóirithe is gá chun nach gcaillfidh ár ngeilleagair 
a gcumas iomaíochta. Thángamar le chéile chun sásra 
a chruthú le gur féidir leis na tíortha is mó atá faoi bhrú 
ag na margaí iasachtaí a fháil. Is láidre arís an euro 
i ndiaidh na géarchéime. Is láidre limistéar an euro 
tar éis na géarchéime: ní hamháin nár imigh Ballstáit 
as ach tháinig Ballstáit nua isteach ann. Rinneamar 

a raibh ar ár n acmhainn daoine a choinneáil i 
bhfostaíocht agus cuidiú le daoine dífhostaithe teacht 
isteach sa mhargadh saothair arís agus aird ar leith 
againn ar an mórfhadhb sin, dífhostaíocht i measc na n 
óg. Chomhaontaíomar buiséad nua don AE ina ndírítear 
ar infheistíochtaí ar mhaithe le Ballstáit, réigiúin, 
cuideachtaí agus daoine. Agus chun dlús breise a chur 
le fás an gheilleagair agus níos mó post a chruthú, 
d’osclaíomar amach margaí nua ar fud na hEorpa, trí 
fhorbairt bhreise a dhéanamh ar an Margadh Aonair 
agus na ceithre shaoirse ar a bhfuil sé bunaithe a 
chosaint, agus ar fud an domhain chomh maith, trí 
bhearta trádála domhanda ardaidhmeannacha a 
dhéanamh. 

Le cois dúshláin phráinneacha na géarchéime a 
láimhseáil, chuireamar plean fadtéarma le chéile chun 
geilleagair na hEorpa a nuachóiriú. Sa straitéis Eoraip 
2020, tá spriocanna réalaíocha ardaidhmeannacha 
leagtha síos chun fás cliste inbhuanaithe 
uilechuimsitheach a thabhairt ar ais san Eoraip. Le 
buiséad nua an AE, táimid ag iarraidh an t iomaíochas 
a fheabhsú trí dhíriú níos mó ar thaighde, nuálaíocht 
agus infreastruchtúr, agus táimid ag cur béime ar an 
Eoraip a nascadh le chéile sna hearnálacha iompair, 
fuinnimh agus digiteacha. Chuireamar lenár spriocanna 
aeráide agus fuinnimh do 2020 a comhaontaíodh faoin 
gCoimisiún roimhe seo chun creat a leagan amach do 
2030. Tá an t iomaíochas, an inbhuanaitheacht agus 
slándáil an tsoláthair lárnach inár mbeartais aeráide 
agus fuinnimh. Anuas air sin, tá léargas soiléir leagtha 
amach inár dTreoirphlean ar conas is féidir an tAontas 
Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a chomhlánú. 

Mar a dúirt Jean Monnet: «Bhí mé riamh den tuairim 
gur in aimsir géarchéime a chruthófaí an Eoraip.» Tá 
sé cruthaithe againn go raibh seisean ceart agus lucht 
an amhrais mícheart. Tá sé léirithe againn gur féidir 
cuid mhór a bhaint amach ach institiúidí an AE agus na 
Ballstáit a bheith ag obair i gcomhar le chéile.

DUL I NGLEIC LEIS AN NGÉARCHÉIM EACNAMAÍOCH AGUS NA DÁLAÍ 
CEARTA A CHUR AR FÁIL AR MHAITHE LE FÁS INBHUANAITHE AGUS POIST

Ceannairí an domhain i mbun plé ar an ngéarchéim airgeadais ag cruinniú comhchéime an G8 in Camp David in 2012: (deisealach, ón taobh clé 
ar aghaidh) Angela Merkel, Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso, Yoshihiko Noda, Mario Monti, Stephen Harper, François Hollande, Barack 

Obama, Dmitry Medvedev (radharc ar a chúl), David Cameron (radharc ar a chúl).6
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Cé gurbh í an ghéarchéim eacnamaíoch agus 
airgeadais an dúshlán ba mhó a bhí romhainn le cúig 
bliana anuas, níl sé ligthe i ndearmad againn nach 
mór dúinn aghaidh a thabhairt ar na nithe eile atá ag 
déanamh imní do mhuintir na hEorpa.

Tá roinnt tionscnamh curtha i gcrích ag an gCoimisiún 
chun saorghluaiseacht daoine, earraí, seirbhísí agus 
caipitil a chinntiú; chun a dhéanamh cinnte de go 
bhfuil rogha leathan agus iomaíocht chothrom ar fáil 
do thomhaltóirí agus do chuideachtaí; agus chun an 
infheistíocht san infreastruchtúr a mhéadú. A bhuí 
leis an margadh aonair, d’éirigh linn na costais a 
bhaineann le fóin phóca a úsáid thar lear a laghdú 
tuilleadh; praghsanna níos cothroime agus cearta a 
bhaint amach do thaistealaithe agus do thomhaltóirí; 
comhaontú a dhéanamh faoin bpaitinn Eorpach, a 
rabhthas i mbun idirbheartaíochta fúithi ar feadh 
tríocha bliain, agus dá bharr sin tá laghdú ar an gcostas 
agus ar an am a bhíonn i gceist le hullmhú paitinní do 
lucht taighde agus do ghnólachtaí; agus a infheicthe 
is atá na deiseanna fostaíochta atá le fáil timpeall 
na hEorpa a fheabhsú ionas go mbeidh sé níos éasca 
poist a aimsiú i mBallstáit eile.

Tá sé níos tábhachtaí anois ná riamh aird a thabhairt 
ar na bunluachanna, an smacht reachta mar shampla, 
ar a bhfuil an tAontas bunaithe. Chuaigh an Coimisiún 
i mbun idirghabhála le roinnt Ballstát le blianta beaga 
anuas chun a chinntiú go seastar go hiomlán leis na 
bunluachanna agus nach sáraítear saoirse ná cearta 
daoine. Leanfaimid orainn á dhéanamh sin ar bhealach 
níos córasaí agus níos déine tríd an Tionscnamh um an 
Smacht Reachta atá beartaithe againn.  

Chun aghaidh a thabhairt ar na fíorcheisteanna is cás 
le daoine ní mór do na hinstitiúidí Eorpacha díriú ar 
na réimsí inar féidir leo tionchar suntasach a imirt. Tá 
an comhar Eorpach ríthábhachtach in go leor réimsí 
ach níl gá leis i ngach uile réimse. Tá reachtaíocht 
beartaithe ag an gCoimisiún áit a raibh gá a leithéid a 
dhéanamh ach tá sé tar éis gearradh siar go mór ar an 
rómhaorlathas freisin agus, dá bharr sin, tá gnólachtaí 
san Eoraip tar éis €32 billiún a shábháil in aghaidh na 
bliana. Tá 6,000 dlí AE aisghairthe againn ó bhí 2005 
ann. Ní mór don Eoraip a bheith solúbtha agus í féin a 
chur in oiriúint mar is ceart do na mórcheisteanna agus 
do na mioncheisteanna.

Caithfidh na hinstitiúidí Eorpacha éagsúla oibriú 
i gcomhar le chéile chun dul i ngleic leis na hábhair 
is mó imní do mhuintir na hEorpa. Is é an Coimisiún 
Eorpach an t aon institiúid atá bainteach le gach céim 
den phróiseas cinnteoireachta. Mar sin féin, ní féidir 
aon ní a chur i gcrích gan comhaontú iomlán a fháil idir 
an dá thaobh atá sa phróiseas reachtach mar is iad 
na hAirí Rialtais náisiúnta agus na FPEnna a thoghann 
tusa, a chineann an reachtaíocht le chéile. Tá a sheacht 
ndícheall déanta ag an gCoimisiún an comhar sin a 
chothú agus a choinneáil. Tá feabhas ar an bpróiseas 
daonlathach. Bhí ról ag gach institiúid san iarracht an 
Eoraip a thabhairt slán as an ngéarchéim. 

AG OBAIR AR SON MHUINTIR NA HEORPA

José Manuel Barroso, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, i measc mac léinn sa Pholainn (2012).
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José Manuel Barroso, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Herman Van Rompuy, Uachtarán na Comhairle Eorpaí, agus Martin 
Schultz, Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, ag glacadh le Duais Nobel na Síochána 2012 thar ceann an AE.

Agus an domhandú ag dul i dtreis de réir a chéile, is 
léir go bhfuil tábhacht le méid agus meáchan. Léiríonn 
na heachtraí a thit amach le blianta beaga anuas 
– an ghéarchéim eacnamaíoch, an idirbheartaíocht 
dhomhanda ar an athrú aeráide, an imní faoi cé 
chomh slán is atá cúrsaí fuinnimh, cúrsaí imirce, an 
Mhúscailt Arabach agus géarchéim na hÚcráine – 
nach féidir leis an AE a bheith éifeachtach ach amháin 
má oibrímid i gcomhar le chéile. 

Tá an ghéarchéim eacnamaíoch tar éis aird a 
tharraingt ar an Eoraip ach tá sé léirithe aici freisin 
gur féidir leis an Eoraip tionchar a imirt ar an leibhéal 
domhanda. Bhí an tAontas Eorpach ina cheannródaí 
in go leor réimsí, agus bhí ról nach beag againn sna 
mórfhóraim idirnáisiúnta, mar shampla an G8/G7, 
an G20, an Eagraíocht Dhomhanda Trádála agus na 
Náisiúin Aontaithe. Tá tionchar na hEorpa treisithe 
againn ar fud an domhain, i gcéin is i gcóngar. Agus is 
í an Eoraip an bronntóir is mó de chabhair ar domhan 
go fóill – in ainneoin na géarchéime – agus tá an 
chabhair sin ag déanamh maitheasa i dtíortha san 
Afraic, san Áise, i Meiriceá Laidineach, san Aigéan Ciúin 
agus i Muir Chairib, agus tá ár gcomhpháirtíochtaí 
polaitiúla treisithe againn leis na tíortha sin. 

Is aitheantas í Duais Nobel na Síochána, a bhuaigh an 
AE sa bhliain 2012, go seasann an Eoraip ar son na 
síochána, an dóchais agus na buanseasmhachta. Ach 
níor cheart dúinn talamh slán a dhéanamh den mhéid 
sin. Léiríonn a bhfuil ag titim amach san Úcráin le 
gairid gur féidir le polaitíocht ghránna na cumhachta 
teacht aniar aduaidh orainn. Is léiriú ar a bhfuil 
curtha i gcrích againn na híomhánna d’Úcránaigh óga, 
bratach na hEorpa ar iompar acu, agus iad ag éileamh 
todhchaí níos sona agus níos saoire. Seasfaidh an AE 
leis an tsaoirse agus leis an daonlathas i gcónaí, san 
Eoraip agus i gcéin. 

DEIS CAINTE A THABHAIRT DON EORAIP AR LEIBHÉAL DOMHANDA

88



B’fhéidir gurb é an beart is mó atá curtha i gcrích 
againn ná an chaoi ar thugamar faoi na bearta. Ná 
déanaimis dearmad gur cheap roinnt daoine nach 
n éireodh le Coimisiún ina bhfuil 27 nó 28 Ballstát 
agus Aontas Eorpach méadaithe feidhmiú agus 
nach bhféadfaí cinntí a dhéanamh mar is ceart. 
Thaispeánamar nach raibh an ceart acu. Rinneamar 
cinntí cróga le chéile – gualainn ar ghualainn – rud 
a léiríonn gurb í an chinniúint chéanna atá i ndán 
dúinn mar Chomhphobal san Eoraip. Fágann ár 
gcomhluachanna agus dúshlán an domhandaithe go 
bhfuil dlúthchairdeas agus dlúthchaidreamh á chothú 
agus á shnaidhmeadh eadrainn, rud a chuireann leis 
an tuiscint eadrainn nach mór dúinn réitigh níos 
láidre a aimsiú agus nach mór dúinn bheith ar aon 
tuairim faoi na réitigh sin. Tá sé léirithe le cúig bliana 
anuas gur féidir linn an dúshlán sin a shárú: is féidir 
leis an Eoraip feidhmiú mar is ceart agus 28 Ballstát 
aici, agus tá an cumas agus an taithí is gá ag ár n 
institiúidí le hiad féin a oiriúnú, a athchóiriú agus a 
athrú sa chaoi go rachaidh siad i bhfeabhas. 

Níl sna «mórbhearta a cuireadh i gcrích» ach 
blaiseadh beag den obair a bhí ar bun ag Coláiste na 
gCoimisinéirí le linn an téarma seo caite. Chuireamar 
fáilte roimh Bhallstát nua – an Chróit – a tháinig 
isteach san Aontas, agus tháinig an Eastóin agus an 
Laitivia isteach i limistéar an euro. Chuamar i ngleic 
leis an dífhostaíocht i measc daoine óga agus le 
gáinneáil ar dhaoine, chabhraíomar le 120 milliún 
duine gach bliain a bhfuil drochbhail orthu de dheasca 
tubaistí agus chabhraíomar le muintir na hEorpa 
a gcuid sonraí a choinneáil slán ar líne. Fágann na 
bearta sin uile go bhfuil Eoraip aontaithe, oscailte 
agus níos láidre á cruthú againn. 

MÓRBHEARTA A CUIREADH I GCRÍCH

Cuairt a thug José Manuel Barroso, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, ar champa teifeach Siriach san Iordáin (2012).
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CaTHerIne asHTon
Leas Uachtarán agus Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha 
agus don Bheartas Slándála

SEIRBHÍS TAIDHLEOIREACHTA A CHRUTHÚ
Tá an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí cruthaithe againn 
ó bhonn agus is cuid í de chur chuige níos iomláine maidir le gnóthaí 
eachtracha.    

An tsíocháin  
a chothú, daoine 

atá i mbaol a 
chosaint agus an 
bhochtaineacht  

a chomhrac

Agus an saol domhandaithe idirnasctha mar atá, is 
treiside an AE an comhar idir na Ballstáit. Ní beartas 
seachtrach, cumas míleata agus smachtbhannaí 
amháin a réiteoidh fadhbanna idirnáisiúnta. 
Teastaíonn gníomhaíocht fhorleathan i ndáil le 
cúnamh, le trádáil agus leis an ngeilleagar domhanda. 
Is sa Bhruiséil atá ceanncheathrú na Seirbhíse Eorpaí 
Gníomhaíochta Seachtra, cuimsíonn sí codanna den 

Choimisiún Eorpach agus na 140 toscaireacht den 
AE ar fud an domhain, agus déanann sí an tSeirbhís 
beartais agus luachanna na hEorpa a chur chun cinn 
chun tionchar an AE a mhéadú ar fud an domhain.

Cruthaíodh an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) chun beartais agus luachanna Eorpacha a fhorbairt agus a 
scaipeadh, agus guth domhanda níos láidre a thabhairt don AE. 
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Chun go mbeidh an tionchar is mó is féidir ag an 
tacaíocht pholaitiúil, eacnamaíoch agus theicniúil a 
thugaimid, ní mór dúinn a chinntiú go ngníomhaímid 
i gcomhréir le hathchóirithe agus aidhmeanna na 
dtíortha comhpháirtíochta a bhfuilimid ag cuidiú leo. 
Sin go díreach an rud a dhéanann Tascfhórsa an 
AE. De bharr na hoibre sin, tá tairbhe á baint ag an 
dá thaobh as an scéal: tá an AE ag cur dlúis le cláir 
athchóirithe agus leanann cobhsaíocht agus rath níos 
mó na cláir sin.

Sa Túinéis, chuir an AE tacaíocht airgeadais suas le 
4 bhilliún euro ar fáil idir 2011 agus 2013. Cuireadh 
tús le cainteanna foirmiúla chun ‘Comhpháirtíocht 
faoi Phribhléid’ a bhunú a chlúdódh na réimsí uile a 
mbaineann leas coiteann leo agus comhaontaíodh 
go n atosófaí ar idirbheartaíocht chun tús a chur le 
hullmhúcháin do chomhaontú saorthrádála a bheadh 
domhain agus cuimsitheach agus do chomhpháirtíocht 
soghluaisteachta.

Chuaigh roinnt Coimisinéirí Eorpacha agus breis agus 
100 ceannaire gnó go Maenmar/Burma chun measúnú 
a dhéanamh ar an gcabhair agus ar na deiseanna 
nua trádála atá ann ó cuireadh na smachtbhannaí i 
leataobh. Ar bhonn trí phríomhréimse: gnó, forbairt 
agus daonlathas agus an tsochaí shibhialta, tá 
próiseas tosaithe ag an Tascfhórsa lena mbeidh an AE 
ag cuidiú le Maenmar agus é ag athrú a gheilleagair 
agus a chórais pholaitíochta.

Nuair a bhriseann géarchéim amach, ní leor déileáil leis 
na siomptóim amháin. Tugann cur chuige cuimsitheach 
an AE aghaidh ar bhunchúiseanna na géarchéime 
freisin trí thaidhleoireacht, slándáil, forbairt agus 
iarrachtaí daonnachtúla a nascadh le chéile. Sa 
tSomáil, oibríonn an AE ar muir agus ar talamh. Ón 
uair a bhain siad buaicphointe amach ar chósta na 
Somáile in 2008 agus 2009, tá laghdú tagtha ar líon 
na n ionsaithe píoráideachta a n éiríonn leo sa chaoi 
gur ar éigin a éiríonn le ceann ar bith acu anois, agus 
a bhuí sin le hoibríocht Atalanta cuid mhaith. Tá an AE 
ar cheann de na heagrais is mó a thacaíonn leis na 
coimeádaithe síochána Afracacha sa tSomáil. A bhuí 
le Misean Oiliúna an AE chun na Somáile agus Misean 
Nestor, tá oiliúint curtha ar na mílte saighdiúir agus 
garda cósta Somálach. Lena chois sin, bímid ag obair 
leis an tSomáil chun struchtúir dhaonlathacha a thógáil 

agus chun tacú le forbairt eacnamaíoch na tíre. Is é an 
AE is mó a dheonaíonn cabhair don tSomáil, agus is ar 
rialachas, ar oideachas agus ar an ngeilleagar a bhíonn 
an chabhair sin dírithe .

ÁR GCUID ACMHAINNÍ UILE A THIOMSÚ CHUN GUR MÓ ÁR 
DTIONCHAR DOMHANDA
Cuirimid cur chuige cuimsitheach i bhfeidhm chun dul i ngleic le 
géarchéimeanna casta in áiteanna amhail an tSomáil trínár gcuid uirlisí, 
toscaireachtaí agus comhpháirtithe uile a chur le chéile.

TACÚ LENÁR GCOMHPHÁIRTITHE ATÁ I MBUN ATHRÚ
Le Tascfhórsa an AE, tá dóigh úrnua oibre cruthaithe againn. Cuireadh an cur 
chuige sin i bhfeidhm i gcás ár gcomhpháirtithe i gComharsanacht an Deiscirt i 
ndiaidh Mhúscailt na nArabach, agus i Maenmar/Burma, mar shampla.
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Téann cur chuige cuimsitheach an AE i ngleic le 
bunchúiseanna na ngéarchéimeanna trí iarrachtaí 

taidhleoireachta, slándála, forbartha agus daonnúla a 
thabhairt le chéile. 

Sampla amháin is ea Maenmar/Burma ina bhfuil an AE ag 
cur a struchtúr tacaíochta polaitiúil, polaitiúil eacnamaíoch, 

eacnamaíoch agus teicniúil in oiriúint do na hathchóirithe 
agus uaillmhianta atá ag na tíortha comhpháirtíochta sin atá 

againn ina bhfuil athruithe á ndéanamh.
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VIVIane reDInG
Leas Uachtarán agus an Coimisinéir um Cheartas, um Chearta 
Bunúsacha agus um Shaoránacht

RIALACHA AN AE MAIDIR LE COSAINT SONRAÍ A NEARTÚ
Tá dian obair déanta againn chun na rialacha maidir le cosaint sonraí a 
neartú.

Ré nua don cheartas 
agus do chearta 
bunúsacha san 

Eoraip

«Tá sé molta ag an gCoimisiún Eorpach an dlí céanna 
a chur i bhfeidhm ar fud an AE agus nach mbeidh ar 
chuideachtaí déileáil ach le haon údarás amháin i 
ngach Ballstát ina bhfuil siad i mbun gnó seachas 
le 28 údarás nó níos mó. Tá na Ceannairí Stáit agus 
Rialtais i ndiaidh gealltanas a thabhairt dúinn freisin 
go ndéanfar cinneadh i dtaobh an mholta faoi 
dheireadh 2014.»

Trí aon chóras amháin a chur in ionad na 28 córas 
de rialacha náisiúnta agus na 28 údarás náisiúnta, 
beidh sé níos éasca agus níos saoire gnó a 
dhéanamh san AE, go háirithe do ghnólachtaí beaga 
agus meánmhéide. Thar aon ní eile, áfach, neartófar 
cosaint sonraí daoine aonair agus sonraí gnólachtaí. 
Mura gcloíonn cuideachtaí leis na rialacha, ceadófar 
do rialtóirí Eorpacha céatadán de láimhdeachas 
iomlán bliantúil na gcuideachtaí sin a ghearradh 
orthu mar fhíneáil.

Tar éis an scannail ar fad a bhain leis an spiaireacht 
a bhí á déanamh ag na Stáit Aontaithe, fágadh nach 
raibh muinín ag na saoránaigh a thuilleadh as an 
dóigh a bpléann corparáidí móra agus rialtais lena 
sonraí pearsanta. Faoi láthair, táimid ag obair chun 
an mhuinín sin a fháil ar ais, agus chun a chruthú 
do shaoránaigh an AE gur coincheap Eorpach í an 
chosaint sonraí.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U

Tá an Coimisiún ag obair chun muinín sa tslándáil ar líne a 
fháil ar ais, agus chun a chruthú do shaoránaigh an AE gur 

coincheap Eorpach í an chosaint sonraí.
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Faoi mar atá sé, ní dhéantar bearta leantacha ar 
an leibhéal náisiúnta ach i gcás níos lú ná 50% de 
chionta calaoise. Ós rud é go bhfuilimid uile freagrach 
as buiséad an AE a chosaint, ar an leibhéal Eorpach 
agus ar an leibhéal náisiúnta, mhol an Coimisiún 
Eorpach Oifig Ionchúistheora Phoiblí Eorpaigh a 
chruthú. Leis sin, cinnteofar gur féidir le breithiúna 
náisiúnta oibriú i gcomhar leis an AE chun eolas a 
roinnt, sa dóigh is go ndéanfar bearta leantacha i 
gcás gach cáis ina bhfuil amhras ann go ndearnadh 
calaois. 

Níl sé ceart ná cóir go ligfí le coirpigh airgead ár 
gcáiníocóirí a ghoid agus tá céim mhaith ar aghaidh 
tugtha ag an AE lena chinntiú go mbeidh ár n airgead 
sábháilte amach anseo. 

In 2011, d’iarr an Coimisiún Eorpach ar chuideachtaí 
na hEorpa féinrialú a dhéanamh chun an 
chothromaíocht inscne ar a mboird mhaoirseachta a 
fheabhsú. Bliain ina dhiaidh sin, ós rud é nach raibh 
aon athrú tagtha ar an scéal, mholamar dlí 40% 
a thabhairt isteach — is é sin cuóta nós imeachta 
lena gcinntítear go ndéanfar an cothrom le mná sa 
phróiseas earcaíochta.

Idir 2003 agus 2010, tháinig méadú 3.4% ar líon na 
mban ar bhoird. Ó mhí Dheireadh Fómhair 2010, tá 
an ráta athraithe sin ardaithe faoi cheathair arís (go 
18% anois). Is léir go raibh tionchar ag ár moladh go 
leagfaí síos reachtaíocht sa réimse sin. Is é moladh 
an Choimisiúin Eorpaigh a spreag an dul chun cinn. 

Nílimid ag caint ar phoist a thabhairt do mhná 
díreach toisc gur mná iad; is é atá i gceist againn 
aghaidh a thabhairt ar an dóigh a bhfuil sé ag tarlú 
go fóill nach dtugtar poist do mhná díreach toisc gur 
mná iad. Le cúnamh ón AE, cuirfear deireadh leis an 
nós sin.

VI
VI

AN
E 

RE
D

IN
G

CABHAIR A THABHAIRT DO MHNÁ COTHROMAÍOCHT INSCNE A 
BHAINT AMACH AR BHOIRD CORPARÁIDÍ
Tá cuótaí molta againn chun líon na mban ar bhoird a ardú.

AIRGEAD NA GCÁINÍOCÓIRÍ A CHOSAINT TRÍ OIFIG 
IONCHÚISTHEORA PHOIBLÍ EORPAIGH A CHRUTHÚ
Tá sé molta againn Oifig Ionchúistheora Phoiblí Eorpaigh a chur ar bun 
lena chinntiú go ndéantar gach cás ina bhfuil amhras ann go ndearnadh 
calaois i gcoinne bhuiséad an AE a fhiosrú go hiomlán.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OTlP4Ek3WP8;

Cinnteoidh bunú na hOifige Ionchúistheora Phoiblí Eorpaigh 
go dtabharfar aghaidh ar chalaois i gcoinne bhuiséad an AE 

trí chomhar atá bunaithe ar eolas a roinnt.

Tá an líon ban ar bhoird cuideachtaí tar éis dul i méad i 
gcomhréir le reachtaíocht agus bearta nua.
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JoaQuín alMunIa
Leas Uachtarán agus an Coimisinéir um Beartas Iomaíochta

CAIRTÉIL AGUS IOMPRAÍOCHT ÉAGÓRACH A CHOMHRAC
Tá comhrac curtha againn ar chleachtais a shaobhann iomaíocht chothrom 
agus tá beart déanta againn le cúiteamh a chinntiú do shaoránaigh agus 
do chuideachtaí na hEorpa nuair a sháraítear rialacha iomaíochta san AE.

Feabhas a chur
ar fheidhmiú

na margaí

Cruthaíonn cairtéil agus iompraíocht éagórach costais 
bhreise do thomhaltóirí agus don gheilleagar iomlán, 
rud a chuireann bac ar nuáil agus ar iomaíocht. Tríd 
an iomaíocht a chur i bhfeidhm gearradh pionóis ar 
mhí úsáidí agus ar chairtéil i réimsí amhail earnáil an 
airgeadais, teileachumarsáid agus fuinneamh.

Tríd an reachtaíocht a dhéanann saoránaigh agus 
cuideachtaí na hEorpa a chumasú chun airgead a fháil 
ar ais ó chiontóirí, cruthófar margadh níos cothroime 
freisin.

Seo samplaí de ról an Choimisiúin Eorpaigh i gcosaint 
iomaíochta do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí:

•  Cosc a chur ar chumaisc nach bhfuil gá leo agus 
a dhéanfadh dochar do thomhaltóirí (cumasc idir 
Aer Lingus agus Ryanair mar shampla);

•  Pionós a ghearradh ar chairtéil idir monaróirí 
páirteanna gluaisteán agus ar chuideachtaí 
cógaisíochta a bhfuil comhaontuithe 
neamhdhleathacha eatarthu;

•  Imscrúduithe a sheoladh ar chaimiléireacht a 
d’fhéadfadh a bheith déanta ag Google agus 
Gazprom.

Bliain Fíneálacha in €

2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 (<Aibreán) 1 405 708 000

Iomlán 8 416 555 579

Tríd an iomaíocht a fhorfheidhmiú gearradh pionóis ar mhí-
úsáidí agus ar chairtéil i réimsí amhail earnáil an airgeadais, 

teileachumarsáid agus fuinneamh.
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Tharraing an ghéarchéim airgeadais 
neamhchinnteachtaí ar an ngeilleagar Eorpach ina 
iomláine. D’oibríomar go díograiseach lena chinntiú 
go n úsáidfí an t airgead poiblí a tugadh do bhainc le 
hiad a athstruchtúrú agus a dhéanamh inmharthana 
arís. Chinntíomar freisin go laghdófaí an t ualach ar 
an gcáiníocóir a mhéid arbh fhéidir agus go ndúnfaí 
bainc neamh inmharthana ar bhealach ordúil.

A bhuí leis an obair sin thosaigh earnáil an airgeadais 
ag fónamh don gheilleagar réadúil arís. Ghearr an 

Coimisiún Eorpach fíneálacha ní ba mhó ná mar a 
gearradh riamh, €1.7 billiún ar an iomlán, ar na bainc 
a bhí bainteach le scannal cúblála LIBOR/EURIBOR.

Ar deireadh, tá beart déanta againn in aghaidh 
táillí idirmhalartaithe arda ar chártaí dochair agus 
ar chártaí creidmheasa. Dá thoradh sin, d’aontaigh 
Mastercard agus Visa na táillí sin a theorannú i gcás 
idirbheart trasteorann laistigh den AE. Is mór an 
tairbhe a bhainfidh tomhaltóirí as sin.

Tráth srianta diana agus deacrachtaí eacnamaíocha, níor 
mhór don Choimisiún Eorpach a chinntiú go dtabharfaí 
cabhair do chuideachtaí i gcás ina mbeadh tionchar 
dearfach ag an gcabhair sin ar an ngeilleagar.

Trínár gclár chun rialacha maidir le státchabhair a 
nuachóiriú cuirfear dlús le fás eacnamaíoch, cuideofar 
le héifeachtúlacht an chaiteachais phoiblí agus cosnófar 
iomaíocht sa Mhargadh Aonair. Tá sé cinntithe againn 
go n úsáidfear an t airgead a thug cáiníocóirí do 
chuideachtaí chun tacú le fás agus le cruthú post, agus 
go maoineofar seirbhísí poiblí agus taighde agus nuáil. 
Thairis sin, beidh sé níos éasca teacht ar mhaoiniú, 
infheistiú i réigiúin inar gá tacaíocht, gréasáin fuinnimh 
a fhorbairt tuilleadh agus tacú leis an straitéis maidir le 
hathrú aeráide.

RIALÚ AR STÁTCHABHAIR CHUN TACÚ LE FÁS
Tá ár rialacha maidir le státchabhair nuachóirithe againn chun tacú le fás.

EARNÁIL AN AIRGEADAIS A DHEISIÚ
Trí státchabhair do na bainc a rialú d’oibríomar le hearnáil airgeadais 
níos folláine agus níos inmharthana a thógáil san AE.
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Bliain Ainm an cháis Méid in €
2013 Díorthaigh Airgeadais (LIBOR/EURIBOR) 1 712 468 000

2012 Feadáin teilifísí agus mhonatóirí ríomhaire 1 470 515 000

2014 Imthacaí carranna agus trucailí 953 306 000

2010 Aerlasta 799 445 000

2010 Painéil LCD 631 925 000

Lenár rialacha maidir le státchabhair, féachtar chuige nach 
ndéanfaidh idirghabhálacha rialtais iomaíochas agus trádáil 

an AE a shaobhadh.

: Ghearr an Coimisiún na fíneálacha ba mhó a ghearr sé riamh, €1.7 billiún ar an iomlán, ar na bainc a bhí bainteach le scannal 
LIBOR/EURIBOR.

©
iStockphoto.com
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sIIM Kallas
Leas Uachtarán agus an Coimisinéir um Iompar

NAISC A THÓGÁIL ATÁ AR IARRAIDH SAN IOMPAR TRASTEORANN SAN AE
Tá an t ollchóiriú is réabhlóidí agus is radacaí ar líonra iompair an AE ó 
bhí na 1980í ann curtha ar bun againn.

Iompar níos 
sciobtha, níos 

sábháilte agus níos 
glaine do chách

De bhun togra ón gCoimisiún Eorpach, tógfar nó 
uasghrádófar naisc thar naoi bpríomhchonaire 
iompair. Leis sin a dhéanamh, mhéadaigh an 
Coimisiún Eorpach faoi thrí an maoiniú a thugann 
an AE d’infheistíocht i mbonneagar agus caithfear 
an maoiniú sin ar 94 príomhchalafort agus 38 
príomhaerfort san AE a nascadh le chéile le naisc 
iarnróid agus bóthair, ar 15 000 km d’iarnród a 
uasghrádú go hiarnróid ardluais agus ar dheireadh a 
chur le scrogaill tráchta ag teorainneacha 

Beidh turais traenach níos sciobtha, bainfear an 
t aerfort amach níos luaithe, is fusa a iomprófar 
earraí as calafoirt agus is réidhe a thrasnófar 
teorainneacha. 

Tá an tábhacht le héifeactúlacht san earnáil iompair, 
agus sin an fáth a bhfuil an Coimisiún Eorpach ag 
gníomhú chun aerthrácht a bhainistiú níos fearr, dlús 
a chur le seirbhísí iarnróid agus fíorlimistéar iompair 
a chruthú san AE a bheidh ina áis ag saoránaigh 
agus gnólachtaí Eorpacha cibé áit a bhfuil siad.

Beidh dea-thionchar ag gréasán TEN-T ar na naisc iompair, 
agus cuirfidh sé le huasghrádú bonneagair agus oibríochtaí 

iompair trasteorann.
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Tá bearta curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún 
Eorpach chun go dtógfaidh na Ballstáit níos mó 
pointí athbhreoslaithe agus athluchtaithe. Lena chois 
sin, sheasamar ar chomhchaighdeáin a bheith ann 
sa chaoi is gur féidir gluaisteán a thiomáint thar 
theorainneacha gan baol a bheith ann nach bhféadfaí 
é a athluchtú ag an gceann scríbe. 

Tá maoiniú curtha ar fáil chun truailliú a laghdú 
i gcathracha agus an chaoi a ngluaisimid thart i 
mbailte móra a athrú ó bhonn. Mar shampla, tá 
líon na ngluaisteán leictreach in Brighton Shasana 
dúbailte agus an córas tramanna leictreacha i Ságráb 
na Cróite nuachóirithe ag tionscadail chómhaoinithe 
de chuid an AE. 

Ní mór d’údaráis phoiblí cuntas a thabhairt feasta ar 
a thíosaí ar bhreosla atá a gcuid feithiclí agus ar an 
méid CO2 a astaíonn siad. Táimid ag gníomhú chun 
deimhin a dhéanamh de go bhfuil an t aer chomh 
glan agus is féidir agus go bhfuil an breosla a dhíoltar 
ar fud an AE ar an gcaighdeán céanna sábháilteachta.

Is í earnáil na heitlíochta an chéad earnáil a raibh 
rialacha maidir le cearta paisinéirí aici. Le 5 bliana 
anuas, tá an Coimisiún Eorpach ag gníomhú chun 
cur le cearta paisinéirí le go gcuimseofar paisinéirí 
ar iarnród, i mbáid agus i gcóistí fúthu. Is é an AE 
an chéad limistéar ar domhan ina bhfuil cearta na 
bpaisinéirí ráthaithe i ngach modh iompair. 

Mura bhfuil tú ar an eolas faoi do chearta, is fusa 
teacht ar an eolas sin agus tú ag taisteal a ach an 
aip atá ag an AE a íoslódáil. 

Tá níos lú struis ag baint le turas a atheagrú ná mar 
a bhí riamh. Tabharfar níos mó cabhrach duit má 
bhíonn moilleanna fada ann, agus tabharfar níos 
mó rochtana agus cúnaimh do phaisinéirí atá faoi 
mhíchumas nó a bhfuil a luaineacht laghdaithe.

NÍOS MÓ MODHANNA IOMPAIR NÁ IN ÁIT AR BITH EILE AR DOMHAN 
A CHUIMSIÚ FAOI CHEARTA PAISINÉIRÍ
Is é an AE an chéad limistéar ar domhan a ráthaigh rialacha maidir le 
cearta paisinéirí i ngach modh iompair.

TACÚ NÍOS MÓ LE FUINNEAMH GLAN  
Tá úsáid foinsí breosla níos glaine amhail leictreachas, hidrigin agus gás 
nádúrtha leachtaithe curtha chun cinn againn.  
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Leas-Uachtarán Kallas ag seoladh na straitéise um breosla 
glan, straitéis lena gcinnteofar go gcuirfear le líon na stáisiún 
a sholáthraíonn breosla malartach ar fud na hEorpa agus go 
mbeidh comhchaighdeáin deartha agus úsáide ag baint leis 

na stáisiúin sin.

Tá pacáiste cuimsitheach agus comhtháite an AE maidir le 
bunchearta paisinéirí ar fáil i bhfoirm aipe is féidir a íoslódáil.  

Your
passenger

rights

at hand
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neelIe Kroes
Leas Uachtarán agus an Coimisinéir um an gClár Oibre Digiteach 

CUMARSÁID ATÁ NÍOS FEARR, NÍOS TAPA AGUS NÍOS SAOIRE
Sa lá atá inniu ann, is san Eoraip amháin atá rochtain ag gach duine ar 
mian leo é ar an idirlíon, is cuma cá bhfuil cónaí orthu, nó cá háit a bhfuil 
siad ag taisteal.

Dul chun cinn an 
Mhargaidh Aonair 

Dhigitigh

Ar mhórthosaíochtaí an Choimisiúin seo bhí laghdú 
na gcostas ar nascadh leis an idirlíon, é a bheith 
indéanta agus inacmhainne do dhaoine glaonna 
a dhéanamh agus iad ag taisteal i mBallstáit eile 
san AE, agus cúrsaí iomaíochta a fheabhsú. Mar sin 
féin, deir 94% de thaistealaithe go gcuireann siad 
teorainn leis an úsáid a bhaineann siad as Facebook 
agus seirbhísí eile ar líne agus iad ag taisteal mar 
gheall ar tháillí arda fánaíochta. Níor cheart a 
leithéid a bheith amhlaidh i margadh aonair. Tá 
an taoide seo ag casadh a bhuí leis an gCoimisiún 
Eorpach, áfach, agus tá sé geallta aige go mbeidh 
modhanna cumarsáide níos saoire do thomhaltóirí 
agus do ghnólachtaí ann amach anseo.

De bharr thionscnaimh an Choimisiúin Eorpaigh, tá 
costais fánaíochta tite 50% i gcás glaonna agus 
93% i gcás sonraí móibíleacha. Is fiú €2.4 billiún in 
aghaidh na bliana an coigilteas atá déanta de bharr 
bacainní a bhaint agus deireadh a chur le rótháillí 
fánaíochta.

Ina theannta sin, is féidir le gach teaghlach san 
Eoraip rochtain a fháil anois ar nasc leathanbhanda 
agus ar na deiseanna a ghabhann leis sin, agus tá 
na rátaí baile ag titim i gcónaí i margadh iomaíoch 
an AE.

Beidh rochtain ag gach duine san Eoraip ar an idirlíon, is cuma 
cén áit ina bhfuil siad.
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Comhpháirtíochtaí ar fiú na billiúin euro iad chun tús 
áite sa domhan a thabhairt do thionscal an AE sna 
réimsí seo::

•   Nascacht 5G — an chéad ghlúin eile de 
theicneolaíocht gan sreang, a mbeidh míle oiread 
na hacmhainne aici agus a úsáidfidh 90% níos lú 
fuinnimh;

•  Róbait a thabharfaidh tacaíocht do sheandaoine, 
sláinte agus folláine, táirgeadh bia, iompar, agus 
don chomhshaol agus slándáil;

•  Fótónaic le haghaidh uirlisí níos cliste agus níos 
glaise i ngach réimse ó chúram sláinte go soilsiú 
tí;

•  Ríomhaireacht ardfheidhmíochta chun 
fadhbanna comhshaoil agus fadhbanna in 
earnálacha an tionscail, an chúraim sláinte agus 
tuilleadh nach iad a ionsamhlú agus a réiteach;

•  Leictreonaic chun luach tháirgeacht 
micrishliseanna an AE a dhúbailt agus 250 000 
post a chruthú san Eoraip.

Taighde spreagúil ceannródaíoch i dteicneolaíocht 
thrasfhoirmeach na todhchaí, idir ríomhairí nua 
atá bunaithe ar inchinn an duine agus “an t ábhar 
iontais” nua graiféin.

Le hearnálacha nua, cruthaítear poist nua. Tá an 
Coimisiún Eorpach ag cabhrú leis an AE dul chun 
tosaigh ar mhargaí digiteacha eile an domhain. 
Dúshlán mór is ea é sa lá atá inniu ann na folúntais 
poist atá san earnáil dhigiteach a líonadh: beidh 
níos mó ná milliún folúntas ann faoi 2020 toisc 
nach bhfuil na scileanna a theastaíonn do phoist 
sa gheilleagar digiteach ag iarrthóirí ar na poist 
sin. Chun dul i ngleic leis an bhfadhb seo, bhunaigh 
an Coimisiún Eorpach an Chomhghuaillíocht Mhór 
um Poist Dhigiteacha agus cuirfear ar fáil tríd an 
gcomhghuaillíocht sin 250 000 cúrsa oiliúna nua, 
100 000 tréimhse oiliúna agus na mílte post san 
earnáil dhigiteach. 

 Ina theannta sin, táimid ag fáil réidh leis 
na bacainní atá ar néalríomhaireacht. Uirlis nua 
sholúbtha gnó is ea í sin lena bhféadfaí 2.5 milliún post 
a chruthú agus €160 billiún a chur le hOlltáirgeacht 
Intíre an AE. Tugann an clár ‘Start-up Europe’ cabhair 
d’fhiontraithe in earnáil na teicneolaíochta faisnéise 

agus an ghréasáin a ngnólachtaí a bhunú agus a 
fhás san AE toisc go bhfuil maoiniú suntasach ar 
fáil dóibh. Tá borradh faoi ghnólachtaí nuabhunaithe 
in earnáil na teicneolaíochta; is fiú €17.5 billiún 
geilleagar na n aipeanna san AE, agus cheana féin 
tá 1.8 milliún fostaithe san earnáil sin.

SCILEANNA, POIST AGUS FIONTRAÍOCHT SAN EARNÁIL DHIGITEACH 
DON CHÉAD GHLÚIN EILE
Tá athrú ag teacht ar gheilleagar agus ar shochaí na hEorpa mar gheall 
ar an tacaíocht atá á tabhairt ag an AE don earnáil dhigiteach.

INFHEISTÍOCHT I DTAIGHDE DIGITEACH
Tá an Coimisiún Eorpach ag tabhairt buntáiste iomaíoch don AE trí 
infheistíocht a dhéanamh i dteicneolaíocht an lae amárach.
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Is féidir le tionscail na hEorpa tairbhe a bhaint as an 
infheistíocht mhór a dhéanann an AE i dtaighde digiteach.

Tá an AE ag cabhrú le fiontraithe digiteacha na todhchaí a 
gcuid scileanna a fhorbairt.
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anTonIo TaJanI
Leas Uachtarán agus an Coimisinéir um Thionscal agus Fiontraíocht

TACÚ LE HATHBHEOCHAN THIONSCLAÍOCH
Tá mórthionscnaimh seolta againn chun beartas tionsclaíoch Eorpach 
nua a fhorbairt agus stop a chur leis an meath atá ag teacht ar ról 
earnáil na déantúsaíochta san AE. 

Athbheochan 
thionsclaíoch

Tá ról tábhachtach ag an tionsclaíocht san 
iarracht borradh a chur faoin bhfás agus faoin 
bhfostaíocht. Is iad na tionscail a chruthaíonn 80% 
de na táirgí a easpórtálann an AE agus 80% den 
infheistíocht phríobháideach. Mar thoradh ar gach 
post a chruthaítear in earnáil na déantúsaíochta, 
cruthaítear post nua nó dhó ar an meán in earnáil 
na seirbhísí. D’éirigh leis an gCoimisiún Eorpach 
an fíorgheilleagar a chur ar ais ar an gclár oibre, 
agus é d’aidhm aige gur ó earnáil na tionsclaíochta 
a thiocfaidh 20% d’olltáirgeacht intíre (OTI) an AE 
faoin mbliain 2020. Ní thagann ach 15.1% den OTI 
ón earnáil sin faoi láthair. Tá na Ballstáit uile ag 
seasamh leis an straitéis seo dar teideal ‘I gcomhair 
Athbheochan Thionsclaíoch san Eoraip’. Beidh an t 
iomaíochas in earnáil na tionsclaíochta cuimsithe i 
ngach beartas atá againn. Tá teacht ag fiontair anois 
ar chistí tiomnaithe a threisíonn le hiomaíocht agus 
le nuáil agus a éascaíonn an rochtain a bhíonn ag 
gnólachtaí beaga agus meánmhéide ar chreidmheas 
(trí chlár COSME agus iasachtaí ón mBanc Eorpach 
Infheistíochta). Tá dlíthe an AE simplithe againn le 
tacú le táirgí tionsclaíocha sábháilte d’ardchaighdeán 
agus le rómhaorlathas a laghdú, go háirithe chun 
cuidiú le gnólachtaí beaga agus meánmhéide. Tá na 

nósanna imeachta á simpliú againn chun gur féidir 
linn ár spriocanna a bhaint amach maidir le gnólacht 
a bhunú laistigh de thrí lá agus ar chostas nach mó 
ná 100 euro.

Mórthionscnaimh chun beartas tionsclaíoch Eorpach nua a 
fhorbairt agus stop a chur leis an meath atá ag teacht ar ról 

earnáil na déantúsaíochta san Eoraip.

An sciar den déantúsaíocht in Olltáirgeacht Intíre an AE
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Tá an t uafás dul chun cinn is féidir a dhéanamh 
i dtionscal an spáis maidir le poist nua a chruthú, 
feabhas a chur ar ár dteicneolaíocht agus cur lenár 
n eolas. In 2010, ba thionscadal nua é Galileo — an 
leagan Eorpach de GPS (córas suite domhanda). Anois 
go bhfuil 4 shatailít ag fithisiú sa spás, is féidir tástáil a 
dhéanamh ar an tionscadal sin. Leanfar ar aghaidh leis 
an sceideal lainseálacha in 2014, rud a fhágfaidh go 
mbeidh 10 satailít ann. Fágfaidh sin go mbeidh Galileo 
in ann seirbhísí a sholáthar, m.sh. seirbhísí iompair 
agus éigeandála ríthábhachtacha, forghníomhú dlí níos 
fearr, rialú teorann feabhsaithe agus misin síochána 
níos sábháilte.

Is é Copernicus, ár gcóras nua um fhaire na cruinne, 
a chuideoidh linn dul i ngleic le hathrú aeráide, an 
bhithéagsúlacht inár bhfarraigí a bhainistiú agus 
tabhairt faoi fhóirithint anachaine, amhail cás 
tragóideach an tíofúin a bhí sna hOileáin Fhilipíneacha 
le déanaí. D’éirigh linn freisin an chéad satailít de chuid 
Copernicus, Sentinel IA, a lainseáil gan fadhb ar bith.

Tá sé léirithe i staidéir neamhspleácha go bhféadfadh 
Galileo suas le €90 billiún   agus Copernicus suas le 
€30 billiún   a chur le geilleagar na hEorpa sa chéad 20 
bliain dóibh ar an saol. 

Ós rud é go meastar go mbeidh 60% den OTI á 
giniúint ag tíortha atá ag teacht chun cinn (m.sh. an 
Bhrasaíl, an India, Meicsiceo) faoin mbliain 2030, 
agus nach bhfuil ach 13% de ghnólachtaí beaga 
agus meánmhéide na hEorpa ag easpórtáil lasmuigh 
den AE faoi láthair, tá obair nach beag le déanamh. 
Sna ‘Misin le haghaidh an Fháis’, thugamar cuairt, 
i dteannta 570 cuideachta as 26 Ballstát, ar 17 
dtír ar fud an domhain chun doirse a oscailt agus 
deiseanna a chruthú ar fud na n earnálacha go 
léir. Mar thoradh ar na ‘Misin le haghaidh an 
Fháis’ tá roinnt comhaontuithe gnó tugtha i gcrích 
againn cheana féin agus tá roinnt mhaith litreacha 
intinne sínithe i dtaca le caighdeáin idirnáisiúnta, 
turasóireacht, gnólachtaí beaga agus meánmhéide, 
an spás, agus comhar tionsclaíoch.

“MISIN LE HAGHAIDH AN FHÁIS” AGUS TAIDHLEOIREACHT 
THIONSCLAÍOCH: DEISEANNA A CHRUTHÚ LASMUIGH DEN AE
Chuidíomar le gnólachtaí a gcuid táirgí agus seirbhísí a dhíol lasmuigh
den AE.

TACÚ LE GALILEO AGUS LE COPERNICUS: RÉALTAÍ NUA 
IOMAÍOCHAIS AN AE
Tá 4 shatailít curtha ar chúrsa timpeall an domhain againn faoi chlár 
Galileo agus satailít amháin faoi chlár Copernicus.
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Fiontraithe  Eorpacha agus Iosraelacha ag bualadh le chéile 
agus ag plé deiseanna gnó ag an Misean ar son an Fháis 

chun an Iosrael.

Beidh Galileo, córas domhanda loingseoireachta satailíte na 
hEorpa, ina bhuntaca ag go leor feidhmchlár úsáideach.
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https://www.youtube.com/user/EUenterprise/videos?view=0&shelf_id=2&sort=dd
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MAROŠ ŠEFČOVIČ
Leas Uachtarán agus an Coimisinéir um Chaidreamh 
Idirinstitiúideach agus um Riarachán

AONTAS DAONLATHACH 
Thugamar an deis do na saoránaigh bheith páirteach sa phróiseas 
déanta reachtaíochta agus thugamar ról níos mó do na parlaimintí 
náisiúnta.

Córas riaracháin an 
AE a choinneáil ag 

obair gan tuisle

A bhuí le Tionscnamh Eorpach na Saoránach is féidir 
le saoránaigh an Aontais na hábhair is cás leo a 
chur ag barr an chláir oibre Eorpaigh. Má bhailítear 
milliún síniú i 7 mBallstát ar a laghad, scrúdóidh an 
Coimisiún Eorpach an cheist an féidir an moladh 
a chur isteach i ndlí an AE. I Márta 2014, ghlac 
an Coimisiún Eorpach leis an gcéad tionscnamh a 
shroich an tairseach sin, ‘Right2Water’.

Is iad na daoine a toghadh agus ar tugadh cumhacht 
dóibh a ghníomhaíonn thar ceann na saoránach 
uile agus cinneadh á dhéanamh ag an AE. Ní 
ghlactar dlíthe an AE go dtí go dtagann na húdaráis 
náisiúnta agus Parlaimint na hEorpa, a thoghann na 
saoránaigh féin, ar chomhaontú fúthu. Má sháraíonn 
an Coimisiún Eorpach a chumhachtaí, tá sé de cheart 
ag na parlaimintí náisiúnta é sin a rá amach agus 
‘cárta buí’ a thabhairt i dtaobh dréachtaí dlíthe de 
chuid an AE le go ndéanfar athsmaoineamh orthu.

Deimhniú á thabhairt don Leas-Uachtarán Šefčovič (ar dheis) 
gur bailíodh os cionn 1 mhilliún síniú a thacaíonn leis an 

Tionscnamh Right2Water
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Teastaíonn státseirbhís d’ardchaighdeán san AE le 
gur féidir linn ár leasanna coiteanna Eorpacha a chur 
chun cinn sa bhaile agus i gcéin. Ach, ar nós gach 
córais riaracháin náisiúnta, bhí ar chóras riaracháin 
an AE athchóiriú a dhéanamh mar gheall ar an 
ngéarchéim eacnamaíoch freisin.

D’fhág na hathchóirithe sin gur tháinig ísliú mór ar 
chostas riartha an AE, rud a chuir go mór leis an 
luach atá saoránaigh an AE a fháil ar a gcuid airgid. 
Bhí córas riaracháin an AE níos lú ná formhór na 
gcóras riaracháin phoiblí sna Ballstáit riamh anall: 
mar shampla, táimid tuairim is 40% níos lú ná córas 
riaracháin chathair Pháras. 

Tá tuarastal státseirbhísigh an AE geall le bheith 
reoite ó 2010 agus tiocfaidh laghdú 5% ar fhoireann 
an AE faoi 2017. As an mbuiséad féin, ní chaitear ach 
6% de ar obair laethúil riaracháin, agus caitear an 
94% eile díreach ar bheartais a chur chun feidhme 
don AE.

Tá an leibhéal muiníne atá ag ár saoránaigh 
asainn ag brath ar a thrédhearcaí atáimid. Téimid i 
gcomhairle le grúpaí leasmhara ar mian leo tionchar 
a imirt ar na beartais a dhéanaimid agus éistimid le 
gach taobh den scéal. 

Sin an fáth ar thugamar isteach an dá thionscnamh 
seo:

•  Comhchlár Trédhearcachta an Choimisiúin 
Eorpaigh agus Pharlaimint na hEorpa. Tá sonraí 
sa chomhchlár sin i ndáil leis na daoine atá i 
mbun stocaireachta sa Bhruiséil agus is é an clár 
is cuimsithí den chineál sin ar domhan é.

•  An Tairseach Trédhearcachta nua. Is pointe 
amháin rochtana í an tairseach sin ar an 
bhfaisnéis uile a bhaineann leis an AE. 

Tá an dá thionscnamh sin ag dul i neart le himeacht 
aimsire. Tá tuairim is 75% de na heintitis uile 
a bhaineann le gnó agus tuairim is 60% de na 
heagraíochtaí neamhrialtasacha cláraithe cheana. 
Tá an ceart ag saoránaigh a fhios a bheith acu cé 
leis a bhfuil institiúidí an AE ag caint, agus is mian 
linn a chinntiú gur féidir leo teacht ar an eolas sin.

AONTAS TRÉDHEARCACH
Tá próisis chothroma oscailte curtha ar bun againn chun go mbeidh 
rochtain éasca ag saoránaigh ar fhaisnéis.

AONTAS COST ÉIFEACHTACH
Tá an Coimisiún Eorpach á athchóiriú féin chun luach ar airgead níos 
fearr arís a thabhairt do cháiníocóirí na hEorpa san AE.
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“Sochaí dhaonlathach is ea 
sochaí ina bhfuil institiúidí atá 

trédhearcach agus cuntasach. Más 
ann don trédhearcacht, is éasca an 

grinnscrúdú agus an chuntasacht dá 
bhrí sin.”

Caitear 94 % de bhuiséad an AE ar thionscadail i mBallstáit 
an AE agus níos faide i gcéin.

94%
Euesses, 
mic léinn, 
eolaithe, 
réigiúin, 
cathracha, 
feirmeoirí, 
eagraíochtaí
neamhrialtasacha, 

etc.

6 %
Córas riaracháin an AE

94 %
Gnólachtaí,
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ollI reHn
Leas Uachtarán agus an Coimisinéir um Ghnóthaí Eacnamaíocha 
agus Airgeadaíochta agus um an Euro

COBHSAÍOCHT AIRGEADAIS AGUS EACNAMAÍOCH A CHOSAINT
Rinne an Coimisiún Eorpach bearta chun cobhsaíocht airgeadais a chosaint 
agus creidiúnacht fhioscach agus eacnamaíoch a thabhairt ar ais.

An Eoraip a 
thabhairt slán as an 

ngéarchéim,
agus í a neartú don 

am atá le teacht

Thug an ghéarchéim eacnamaíoch an dúshlán ba 
mhó do gheilleagar agus do shochaí na hEorpa ó 
tháinig deireadh leis an Dara Cogadh Domhanda, 
agus bhí an Eoraip ina cíor thuathail agus bhí imní ar 
go leor. Ar feadh blianta fada, níor tugadh aon aird ar 
fhadhbanna a bhí ann le fada an lá in go leor Ballstát, 
go dtí nach bhféadfaí na fiacha príobháideacha 
agus poiblí a sheasamh a thuilleadh. A bhuí le 
beartais chinntitheacha agus dlúthpháirtíocht nach 
bhfacthas riamh roimhe sin idir na Ballstáit, d’éirigh 
leis an Eoraip an baol go loicfeadh ar stát, rud a 
mbeadh impleachtaí tromchúiseacha sóisialta agus 
eacnamaíocha ag dul leis, a sheachaint.

Tá an balla cosanta airgeadais is mó ar domhan 
cruthaithe againn chun teacht i gcabhair ar na 
Ballstáit. Thug cláir tacaíochta an AE seans do na 
Ballstáit a fuair cúnamh airgeadais teacht chucu 
féin agus a ngeilleagair a chobhsú arís. Tá an t 
airgeadas poiblí i riocht níos inmharthana anois 
agus tá an t iomaíochas agus bunphrionsabail an 
fháis neartaithe san fhadtéarma.

Tá an AE ag teacht chuige féin agus admhaítear ar 
fud an domhain go bhfuil bail níos fearr ar na Ballstáit 
anois le borradh a chur faoi chruthú fostaíochta agus 
le go mbeidh rath buan ar shaoránaigh na hEorpa.

Tá an AE i mbun bearta a dhéanamh chun earnáil na seirbhísí 
airgeadais a athchóiriú agus a neartú

©
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Géarchéim dhomhanda atá ann, agus bhí bearta 
cinntitheacha ag teastáil, ní hamháin san AE ach ar 
leibhéal domhanda freisin. Tá an Coimisiún Eorpach 
páirteach i ngach mórfhóram idirnáisiúnta – ar nós 
G7, G8 agus G20 – agus tá ár gceannairí bainteach le 
hathchóirithe airgeadais agus eacnamaíocha a chur 
chun cinn, trédhearcacht a mhéadú agus borradh 
a chur faoin trádáil, rud a léiríonn a thábhachtaí is 
atá an AE sa gheilleagar domhanda. Tá an euro fós 
ina dhara hairgeadra cúltaca, i ndiaidh an dollair, 
agus d’fhan a ráta malairte réasúnta socair ó thús 
deireadh na géarchéime.

Léirigh an ghéarchéim na laigí a bhí ann inár 
ngeilleagair agus sa leagan amach ar ár  n institiúidí 
agus, mar sin, rinneamar bearta chun dul i ngleic leo. 
Rinne na Ballstáit iarrachtaí nach bhfacthas riamh 
cheana, ach a raibh gá leo, chun dea bhail a chur ar 
a ngeilleagair. Tá córais maoirseachta agus slándála 
níos éifeachtaí againn anois ina bhfuil rialacha 
buiséadacha níos déine, beartais eacnamaíocha atá 
comhordaithe ar bhealach níos fearr, agus Aontas 
Baincéireachta ag a bhfuil maoirseoir amháin agus 
sásra amháin chun bainc a athstruchtúrú nó a 
dhúnadh, más gá.

Tá an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta 
nua in áit mhaith anois chun bearta a dhéanamh in 
am le go bhféadfar míchothromaíochtaí a cheartú 
agus beartais fhioscacha agus eacnamaíocha a 
chomhordú. 

Tá limistéar an euro fós ag dul i méid: tháinig an 
Eastóin isteach ann in 2011, an Laitvia in 2014 agus 
táthar ag súil go dtiocfaidh an Liotuáin isteach in 
2015. 

EURO LÁIDIR EORAIP LÁIDIR  
Tá leagan amach eacnamaíoch níos láidre ar an Eoraip anois   tá limistéar 
an euro, ina bhfuil 18 dtír, tar éis an fód a sheasamh in aghaidh na 
géarchéime agus, anuas air sin, tá an limistéar tar éis dul i méid agus tá 
sé níos láidre don am amach romhainn.  

DUL I NGLEIC LEIS AN NGÉARCHÉIM DHOMHANDA
D’oibríomar i gcomhar lenar gcomhpháirtithe idirnáisiúnta chun aghaidh 
a thabhairt ar na dúshláin atá roimh an ngeilleagar domhanda.
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Bíonn an AE ag spreagadh athchóiriú eacnamaíoch ar leibhéal 
domhanda trína bheith páirteach sna mórfhóraim idirnáisiúnta 

go léir ar nós an G-20. 

Is é an euro an t airgeadra atá ag breis agus 333 milliún 
saoránach de chuid an AE anois.

©
 Reuters/BSIP
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JANEZ POTOČNIK 
An Coimisinéir um an gComhshaol

IS IONANN MÉADÚ AR AN ATHCHÚRSÁIL MÓIDE LAGHDÚ AR AN 
DRAMHAÍL AGUS NÍOS MÓ POST MÓIDE NÍOS LÚ SPLEÁCHAIS AR 
IOMPÓRTÁIL 
Is lú acmhainní a chuirtear i líonadh talún gach bliain.

Cúrsa a leagan ar 
Eoraip níos glaise

D’ainneoin a raibh tuartha, tháinig laghdú le déanaí 
ar an méid dramhaíola a thagann as déantúsaíocht 
agus pacáistiú, agus ar an méid dramhaíola bardais, 
leis. Tá an AE ag éirí ina sochaí athchúrsála de réir 
a chéile. A bhuí leis an reachtaíocht a thionscain 
an Coimisiún Eorpach, tá méadú ag teacht ar an 
méid dramhaíola bardais, fuíollábhair ó phacáistiú 
agus feithiclí a athchúrsáiltear. Ina theannta sin, tá 
feabhas ag teacht ar rátaí bailiúcháin dramhaíola ó 
threalamh leictreach agus leictreonach.

Is foinse mhór fostaíochta í earnáil an bhainistithe 
agus na hathchúrsála dramhaíola. Cruthófar tuairim 
is 400 000 post breise san AE nuair a bheidh 
rialacha dramhaíola an AE mar atá siad faoi láthair 
i bhfeidhm ina n iomláine. Lena chois sin, tiocfaidh 
méadú €42 billiún ar láimhdeachas bliantúil na 
hearnála dramhaíola agus bainfear amach suas le 
30% de sprioc bhliantúil an AE maidir le hastaíochtaí 
gás ceaptha teasa a laghdú faoin mbliain 2020 leis 
na dlíthe sin amháin.

Trí níos lú a chur amú agus níos mó a athchúrsáil, tá 
an AE ag baint luach breise as ábhair luachmhara, 
rud a bhrúnn suas éifeachtúlacht acmhainne na 
dtionscal Eorpach, a laghdaíonn a spleáchas ar 
amhábhair iompórtáilte agus a neartaíonn a gcumas 
iomaíochta.

Diaidh ar ndiaidh, tá ról na hathchúrsála i sochaí na hEorpa 
ag dul i méad agus tá méid na n acmhainní a chuirtear i 

líonadh talún ag dul i laghad ó bhliain go bliain.
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Bíonn an Coimisiún Eorpach ag obair go dícheallach 
chun na dlíthe sin a chur i bhfeidhm agus 
próiseálann sé na céadta gearán ó shaoránaigh 
agus ó eagraíochtaí neamhrialtais chun a chinntiú 
go gcuirtear reachtaíocht timpeallachta an AE chun 
feidhme i gceart. Bhí na torthaí seo a leanas ar 
bhearta a chuir sé i bhfeidhm go dtí seo: 

•  Tháinig laghdú tuairim is aon cheathrú ar líon na 
gceantar a sháraigh na teorainneacha laethúla le 
cáithníní a dhéanann dochar don tsláinte (ó 36% 
in 2008 go 28% in 2012).

•  Tá saoráid cóireála fuíolluisce, atá i gcomhréir 
le rialacha an AE, ag breis agus 1 800 
lárionad uirbeach ar mhéideanna éagsúla, idir 
phríomhchathracha náisiúnta agus bhailte beaga.

•  In 2012, bhí 95.3% d’uiscí cósta an AE ag baint 
amach na n íoschaighdeán cáilíochta, agus bhí 
81.2% dá uiscí snámha ar cháilíocht den chéad 
scoth.

Is ionann an dúlra a chosaint agus cáilíocht na beatha 
a chosaint. Cuideoidh Stráitéis Bithéagsúlachta an 
AE go mór linn ár ndúlra a chaomhnú, a bhainistiú 
agus a shaothrú go hinmharthana, agus — nuair is 
féidir — é a chur ar ais mar a bhí agus é a fheabhsú. 
Tríd an líonra Natura 2000 tá breis agus 27 000 
suíomh aitheanta againn cheana ina bhfuil na seoda 
dúlra náisiúnta is luachmhaire san Eoraip.

Ní ar mhaithe leis an dúlra amháin é. Déanaimid an 
obair sin mar gur mhaith linn uile uisce glan, aer úr, 
talamh méith agus éagsúlacht mhór speiceas agus 
gnáthóg. Lena chois sin, tá 4.4 milliún post agus 
láimhdeachas bliantúil €405 billiún cruthaithe ag 
bainistiú ginearálta dhúlra na hEorpa.

DÚLRA NA HEORPA A CHOSAINT
Tá níos mó déanta againn chun dúlra sainiúil na hEorpa a chosaint agus 
a fheabhsú.

LÍON NA DTRUAILLEÁN AEIR AGUS UISCE LAGHDAITHE AG DLÍTHE 
TIMPEALLACHTA
Táimid ag dul i ngleic le truailliú aeir agus uisce chun do shláinte a chosaint.
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An Coimisinéir Potočnik ag cur na héiceathurasóireachta 
agus na forbartha inbhuanaithe chun cinn i nDeilt na Danóibe 

sa Rómáin, agus é in éineacht le Ivan Patzaichin, a bhuaigh 
boinn óir Oilimpeacha sa churachóireacht.

An Coimisinéir Potočnik, ar cuairt ar ghléasra athchúrsála 
sa Bheilg, agus barra óir a rinneadh de chomhpháirteanna 

d’fhóin phóca ina láimh aige.
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anDrIs PIeBalGs
An Coimisinéir um Fhorbairt 

AR THÚS CADHNAÍOCHTA SA TROID I GCOINNE NA BOCHTAINEACHTA
In ainneoin an mhoillithe ar an ngeilleagar, is é an AE fós an deontóir is 
mó de chúnamh forbraíochta ar domhan – is é a thugann breis is leath 
den tacaíocht ar fud an domhain le dul i ngleic leis an mbochtaineacht 
dhomhanda.

An bhochtaineacht a 
chomhrac ar fud an 

domhain 

Is é an Coimisiún Eorpach is mó a thacaíonn le 
Spriocanna Forbartha na Mílaoise de chuid na 
Náisiún Aontaithe, rud a fhágann go bhfuilimid ag 
cabhrú go mór chun an bhochtaineacht dhomhanda 
a laghdú agus beatha na milliún duine a shábháil. 
Mar shampla, in 2012 chaith an AE agus a Bhallstáit 
€ 55 billiún ar chúnamh forbraíochta oifigiúil. A bhuí 
le cúnamh forbraíochta an AE, le deich mbliana 
anuas:

•  D’éirigh le beagnach 14 milliún buachaill agus 
cailín breise oideachas bunscoile a fháil;

•  Fuair breis agus 70 milliún duine rochtain ar 
uisce óil;

•  Tugadh airgead tirim nó sochair chomhchineáil 
do 46.5 milliún duine lena chinntiú go raibh a 
soláthar bia slán;

•  Tháinig 7.5 milliún leanbh ar an saol faoi chúram 
oibrithe sláinte oilte, rud a shábháil beatha na 
máithreacha agus na leanaí.

Sin rud a chuireann bród orainn, agus an ceart ar fad 
againn: creideann breis agus 80% de shaoránaigh 
an AE gur cheart don AE leanúint den chabhair a 
thugann sé do thíortha i mbéal forbartha. 

Is iad an AE agus a Bhallstáit na deontóirí is mó de chúnamh 
oifigiúil forbraíochta ar domhan.

Eisíocaíochtaí COF Glan in 2012 (EUR billiún)

AE SAM An tSeapáin  Ceanada

55,2

23,9

8,3
4,4
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Cé gur gá cúnamh a thabhairt chun an bhochtaineacht 
a dhíothú, ní éireoidh go deo leis an iarracht sin, sa 
lá atá inniu ann, mura n úsáidfear beartais eile sna 
hiarrachtaí sin freisin, nó má bhaineann siad an bonn 
uathu. Seo roinnt samplaí sonracha den mhéid atá 
curtha i gcrích ag an gCoimisiún Eorpach sa réimse 
seo:

•  Seachaint cánach a throid. Tá dlí úrnua ag an 
AE maidir le cuntasacht agus trédhearcacht, 
dlí a chabhraíonn chun seachaint cánach agus 
caimiléireacht a throid, agus a ráthaíonn go 
mbainfidh na saoránaigh leas as a n acmhainní 
nádúrtha féin;

•  Foraoisí an domhain a chosaint. Tá dlí nua ag an 
AE a chuireann cosc ar adhmad a lománaíodh go 
neamhdhleathach a iompórtáil;

•  An t iascach a chaomhnú. Le hathchóiriú an 
Chomhbheartais Iascaigh, féachtar chuige go 
dtabharfaidh comhaontuithe iascaigh buntáistí 
soiléire do phobail áitiúla.

Is é sin croílár an ‘Chláir Oibre don Athrú’, treoirphlean 
beartais atá ag an gCoimisiún Eorpach chun beartas 
cúnaimh nuachóirithe a chruthú i bhfianaise domhan 
atá ag athrú go tapa agus geilleagair nua ag teacht 
chun cinn. 

Beidh 70% de chúnamh an AE ag dul anois go dtí na 
tíortha is boichte, ina measc tá na tíortha sin a bhfuil 
coinbhleachtaí nó tubaistí nádúrtha ag cur as go mór 
dóibh, mar shampla Mailí, an tSomáil, Poblacht na 
hAfraice Láir nó Háití – tíortha ina bhfuil an AE go 
mór chun tosaigh agus é ag tacú le síocháin agus 
forbairt. 

Dírímid ár gcúnamh anois ar réimsí a spreagann 
athrú agus fás eacnamaíoch, amhail rialachas, 
talmhaíocht, fuinneamh, sláinte agus oideachas. 
Déanaimid é seo i gcomhpháirtíocht iomlán leis na 
tíortha lena gcabhraímid. Seo mar a mhínítear é ar 
chomhartha atá péinteáilte lasmuigh de scoil sa 
tSiombáib: ‘What you do for us without us is not for 
us.’

Cuireadh nósanna imeachta nua iniúchta agus 
seiceála i bhfeidhm le go gcoimeádfar súil ar gach 
euro a chaitear, ionas go bhféadfaimid na torthaí a 
bhí ar ár n iarrachtaí a chur i gcomparáid leis na 
torthaí a raibh súil leo. 

CÚNAMH AN AE A ATHCHÓIRIÚ CHUN A THIONCHAR A MHÉADÚ
Dhíríomar cúnamh ar na tíortha is mó atá ina ghá agus ar na 
hearnálacha ina ndéanfaidh sé an difríocht is mó.

BEARTAIS EILE AN AE A ÚSÁID AR MHAITHE LE HIARRACHTAÍ ATÁ AR BUN 
AG TÍORTHA I MBÉAL FORBARTHA AN BHOCHTAINEACHT A DHÍOTHÚ
Le blianta beaga anuas, rinneamar dul chun cinn ollmhór maidir leis na 
riachtanais atá ag tíortha i mbéal forbartha a chuimsiú inár dtionscnaimh uile.
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An Coimisinéir Piebalgs ag briseadh na talún do bhóthar 
nua agus é in éindí le hUachtarán Háítí, an tUasal Martelly, 
in 2012, dhá bhliain tar éis an chreatha talún thubaistigh a 

bhuail an t oileán Cairibeach sin.

A bhuí le dlíthe AE faoina ndéantar adhmad a lománaíodh go 
dleathach a dheimhniú, féachtar go gcosnaítear foraoisí na 

cruinne.
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MICHel BarnIer
An Coimisinéir um an Margadh Inmheánach agus Seirbhísí

CÓRAS AIRGEADAIS FÓNTA MAR BHUNÚS LE FÁS A FHÓNANN DO 
GACH DUINE
Tá rialacha tugtha isteach againn le féachaint chuige go mbeidh na 
bainc níos stuama agus in ann déileáil níos fearr le haon suaitheadh sa 
mhargadh amach anseo.

Na saoránaigh 
i gcroílár an 

mhargaidh aonair

Is ar na cáiníocóirí a thit sé lear mór airgid a íoc 
chun na bainc a choinneáil ag dul. Níor cheart go 
dtarlódh sé arís go deo go mbeadh ar na saoránaigh 
íoc as droch chleachtais na mbanc agus as rioscaí 
as cuimse a ghlacann siad. De bharr na rialacha nua 
a mhol an Coimisiún Eorpach, tá an AE anois in ann 
ceannasaíocht a léiriú sa G20 i dtaobh cur chuige 
domhanda a fhorbairt ar an ábhar seo. Cinnteoidh 
na rialacha seo:

•  Go gcuirfidh na bainc airgead i leataobh do lá an 
ghátair;

•  Go ndéanfaidh siad ranníocaíocht le ciste coiteann 
a mbeifí in ann tarraingt air i gcás deacrachtaí 
airgeadais;

•  Go ndéanfar airgead na saoránach a chosaint 
(suas le €100 000 in aghaidh an chuntais bainc) 
má theipeann ar bhanc;

•  Go gcuirfear córas uileghabhálach i bhfeidhm 
chun súil a choinneáil ar ghníomhaíochtaí na 
mbanc agus lena chinntiú go gcloítear leis na 
rialacha.

Tá rialacha nua i bhfeidhm freisin in aghaidh 
cleachtas áirithe d’fhonn an méid riosca a ghlactar a 
laghdú; baineann na rialacha sin le cistí fálaithe agus 
bónais do bhaincéirí, mar shampla. I gcás banc atá 
sa limistéar euro, áit ar mó an t ábhar imní i dtaobh 
tír amháin ag cur isteach ar thír eile, tá Aontas 
Baincéireachta bunaithe againn. Tá maoirseoir 
amháin ar an Aontas seo agus córas amháin chun 
bainc a athstruchtúrú nó a dhúnadh síos.

Tá rialacha nua ann lena chinntiú nach mbeidh bainc ag glacadh 
an oiread céanna rioscaí agus go mbeidh siad níos ullmhaithe le 

dul i ngleic le haon mhórathrú eacnamaíoch amach anseo.
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Tugann paitinn an ceart d’úinéir aireagáin cosc a 
chur le daoine eile an t aireagán sin a dhéanamh, 
a úsáid nó a dhíol gan chead. Bhí an Coimisiún 
Eorpach ag troid go láidir ar son an chomhaontaithe 
seo agus chun leasa an gheilleagair, gnólachtaí agus 
tomhaltóirí a bheidh sé. Tabharfaidh sé spreagadh 
do thaighdeoirí agus do ghnólachtaí san Eoraip 
infheistíocht a dhéanamh sa nuálaíocht, bunús an 
fháis. Agus leis an bpaitinn nua seo anois againn, 
beimid in ann dul in iomaíocht lenár gcomhpháirtithe 
idirnáisiúnta. 

Is chun leasa gach duine againn an margadh aonair 
a bheith ann. Ciallaíonn sé go bhfuil rogha níos mó, 
cailíocht níos fearr agus luach níos fearr ar a gcuid 
airgid le fáil ag tomhaltóirí, agus ar an taobh eile de, 
tá rochtain ag cuideachtaí ar mhargadh ina bhfuil 500 
milliún duine chun a gcuid táirgí agus seirbhísí a dhíol. 
Buntáiste do thomhaltóirí agus gnólachtaí araon is ea 
é. Is mar gheall air sin atá céimeanna áirithe tógtha 
againn chun an Margadh Aonair a threisiú. Tá creat 
á chur ar bun againn chun spreagadh a thabhairt 
do na gnólachtaí nua ar gnólachtaí sóisialta iad (is é 
sin ceann as gach ceithre ghnólacht nua). Tá bearta 
déanta againn chun cabhrú le saoránaigh tairbhiú de 
na deiseanna atá ar fáil dóibh, mar shampla:

•  Cárta lucht gairme lena mbeidh sé níos éasca 
aitheantas a fháil ar scileanna ar fud an AE;

•  EURES - tairseach trína bhfógraítear folúntais ar 
fud an AE;

•  An ceart cuntas bainc a oscailt is cuma cá háit a 
bhfuil tú san AE;

•  Bearta chun dul i ngleic le cleachtais mhíchóra 
trádála, le píoráideacht agus le góchumadh, rudaí 
a dhéanann dochar do ghnólachtaí.  

AN MARGADH AONAIR A BHRÚ AR AGHAIDH  
Tá an margadh aonair á leathnú tuilleadh againn i ngach réimse 
gníomhaíochta: idir iompar agus an geilleagar digiteach, idir 
theileachumarsáid agus fhuinneamh.

AN PHAITINN EORPACH
Ar deireadh, tar éis níos mó ná 30 bliain i mbun plé, beidh paitinn 
uile Eorpach againn. Is éasca agus is tapa a bheidh sé do ghnólachtaí 
Eorpacha, gnólachtaí beaga agus meánmhéide san áireamh, paitinn uile 
AE a fháil dá smaointe cruthaitheacha ar phraghas iomaíoch. 
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Bíonn tairbhí nua i gceist do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí 
araon má dhéantar an margadh aonair a leathnú.

Tabharfaidh paitinn uile-AE spreagadh do thaighdeoirí 
agus do ghnólachtaí Eorpacha infheistíocht a dhéanamh sa 

nuálaíocht, bunús an fháis.
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anDroulla VassIlIou
An Coimisinéir um Oideachas, Cultúr, Ilteangachas agus an Óige

INFHEISTÍOCHT A DHÉANAMH I SCILEANNA AR SON DAOINE ÓGA 
D’éirigh linn cur leis an méid infheistíochta a dhéantar san oideachas 
agus san oiliúint, fiú agus na Ballstáit ag déanamh iarrachta a mbuiséid 
féin a chomhdhlúthú.

Oideachas, oiliúint 
agus cruthaitheacht 
le go mbeidh rath 

orainn

Níor chóir go mbeadh easpa airgid ina bhac ar 
oideachas ná ar oiliúint a chur ar fáil do dhaoine 
óga. Sin an fáth nár bhain an Coimisiún Eorpach 
den infheistíocht a dhéanann sé san oideachas agus 
san oiliúint, tráth a bhfuil go leor de na Ballstáit ag 
gearradh siar ar chaiteachas. De bharr spriocanna 
a bheith leagtha síos againn, d’éirigh linn cabhrú 
le níos mó daoine óga leanúint lena gcuid staidéir 
agus tá titim ar líon na ndaltaí atá ag fágáil na scoile 
luath gan cáilíocht ar bith nó gan mórán cáilíochtaí.

Seoladh an clár Erasmus+ in 2014. Tá buiséad €15 
billiún leagtha amach dó go ceann 7 mbliana, sin 
méadú 40% ar an gcaiteachas a bhí ann – sin an 
clár AE is mó ar cuireadh lena bhuiséad. Beidh an 
deis ag ceithre mhilliún duine dul i mbun staidéir, 
faoi oiliúint, nó obair dheonach a dhéanamh thar lear 
agus teanga eile agus scileanna nua a fhoghlaim, 
rudaí a chuirfidh lena seansanna post a fháil. 

Tá ‘ráthaíocht iasachta’ nua ar fáil do mhic léinn le 
go bhféadfaidh siad tabhairt faoi chéim mháistir, is 
cuma cé mhéad airgid atá nó nach bhfuil acu; tá níos 
mó suntais agus aitheantais tugtha don fhoghlaim 
neamhfhoirmiúil agus neamhfhoirmeálta; agus 
tá naisc níos dlúithe cruthaithe idir an t oideachas 
agus an margadh saothair trí chomhpháirtíochtaí a 
fhorbairt idir ollscoileanna, institiúidí gairmiúla agus 
fiontair.

Níor bhain an Coimisiún den infheistíocht a dhéanann sé 
san oideachas agus san oiliúint, tráth a bhfuil go leor de na 

Ballstáit ag gearradh siar ar chaiteachas.
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Is as earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta a 
thagann 4.5% d’Olltáirgeacht Intíre na hEorpa agus tá 
níos mó ná 8 milliún duine fostaithe iontu. Creideann 
an Coimisiún Eorpach go mbeidh acmhainn bhreise fáis 
sna hearnálacha sin a bhuí leis an tacaíocht a bheidh 
ar fáil faoin gclár nua «Eoraip na Cruthaitheachta», 
a bhfuil suas le €1.5 billiún breise curtha ar fáil dó. 
Beifear in ann deontais a thabhairt do 250 000 
ealaíontóir Eorpach agus beidh tacaíocht ar fáil do 2 
000 pictiúrlann, 800 scannán agus 4 500 aistriúchán 
ar leabhair.

Chomh maith leis sin, táimid ag cur scéime ar bun 
faoina mbeidh sé níos éasca ag gnólachtaí beaga in 
earnáil an chultúir iasachtaí bainc a fháil agus faoina 
dtabharfar cabhair d’institiúidí airgeadais le go mbeidh 
siad in ann an acmhainn atá san earnáil sin a mheas.

Cuid ríthábhachtach de chaidreamh an AE lena 
chomharsana agus leis an gcuid eile den domhan 

iad malartuithe i réimse an chultúir. Tá an t idirphlé 
ardleibhéil leis an tSín ina shampla iontach den 
chomhar breise atá cothaithe ag an AE idir mic léinn, 
ealaíontóirí agus gairmithe in earnáil an chultúir sa tSín 
agus a gcomhbhádóirí san Eoraip.

Ní foláir dúinn an cur chuige atá againn san Eoraip 
i leith na nuálaíochta a athrú. Chuige sin, chuir an 
Coimisiún Eorpach infheistíocht bhreise ar fáil don 
Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht 
(EIT) agus do Chomhaltachtaí Marie Skłodowska-
Curie (MSCA).

Tá cabhair tugtha ag an EIT do níos mó ná 100 
gnólacht nuabhunaithe agus tá oiliúint curtha ar 
1 000 mac léinn atá ag tabhairt faoi chúrsaí nua 
iarchéime ina bhfuil gnéithe den staidéar acadúil agus 
gnéithe den oiliúint fiontraíochta. Ó 2010 i leith, tá 
feidhm á baint as Pobail Eolais agus Nuálaíochta an 
EIT le gur féidir le hollscoileanna agus ionaid taighde 
d’ardchaighdeán oibriú níos dlúithe le gnólachtaí agus 
le lucht tionscail chun teacht ar réitigh ar na dúshláin 
atá os comhair shochaí an lae inniu.

Is ionann méadú 30% sa bhuiséad do Chomhaltachtaí 
MSCA agus €6 billiún de mhaoiniú go ceann seacht 
mbliana, airgead a rachaidh chun tairbhe do 65 000 
taighdeoir, ar iarrthóirí ar chéim Dochtúireachta iad 
40% díobh.

OILIÚINT A CHUR AR FHIONTRAITHE AN LAE AMÁRACH
Chuireamar leis an méid tacaíochta airgeadais atá ar fáil chun nasc níos 
dlúithe a chothú idir an taighde agus an fhiontraíocht.    

EALAÍONTÓIRÍ AGUS DEARTHÓIRÍ NA HEORPA A CHUR OS COMHAIR 
AN DOMHAIN MHÓIR
Chuireamar breis tacaíochta ar fáil d’ealaíontóirí agus do dhearthóirí san Eoraip..
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Tá cúrsaí nua iarchéime ann ina ndéantar staidéar ar ábhair 
acadúla agus ina bhfaightear oiliúint san fhiontraíocht. 

Imríonn na cúrsaí sin tionchar ar an bhfás atá tagtha ar 
bhunú gnólachtaí nua.

Táimid tiomanta tacaíocht a thabhairt d’earnáil an chultúir agus 
d’earnáil na cruthaitheachta, agus bíonn torthaí dearfacha air sin.

33

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I083983
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I071531&sitelang=en


alGIrDas ŠeMeTa
An Coimisinéir um Chánachas, Custam, Staidreamh, Iniúchóireacht 
agus Gnóthaí Frithchalaoise

CÁNACHAS NÍOS COTHROIME DO SHAORÁNAIGH AGUS DO 
GHNÓTHAIS
Neartaíomar na rialacha i gcoinne daoine a bhíonn ag seachaint cánach 
agus i mbun calaoise cánach san AE agus ar fud an domhain.

Cosaint éifeachtach 
a thabhairt do 

cháiníocóirí an AE

Throid an Coimisiún Eorpach ar son breis trédhearcachta 
agus iomaíocht níos cothroime i gcúrsaí cánach san 
AE agus go hidirnáisiúnta. D’oibríomar chun deireadh 
a chur le rúndacht bhaincéireachta agus le tearmainn 
cánach, agus chun corparáidí a bhíonn ag seachaint 
cánach a chur faoi chois. Tá plean gníomhaíochta 
uaillmhianach leagtha amach ag an gCoimisiún 
Eorpach chun lúba ar lár sa chóras cánach a dhúnadh 
agus rialacha cánach a neartú, rud a d’fhág go raibh 
sé in ann creat nua a bhunú chun na billiúin euro a 
éalaíonn ó na státchistí gach bliain de bharr seachaint 
cánach a fháil ar ais. 

Is é a chiallaíonn cánachas cothrom go n íocann 
gach duine a sciar féin den iomlán. Leis an gCáin ar 
Idirbhearta Airgeadais atá molta ag an gCoimisiún 
Eorpach, is féidir a chinntiú go ndéanfaidh an earnáil 
airgeadais amhlaidh. Tá saoránaigh na hEorpa ag 
seasamh go láidir leis an gcáin sin, agus tá sí á brú 
chun cinn ag go leor Ballstát faoi láthair. Tá tús curtha 
againn chomh maith le córas chun cáin a ghearradh 
ar an ngeilleagar digiteach, ach é sin a dhéanamh 
ar bhealach nach gcuirfidh isteach an iomarca ar an 
ngeilleagar sin.

Tá an AE ar thús cadhnaíochta sa chath in aghaidh seachanta 
cánach, agus spreag sé gluaiseacht i dtreo trédhearcachta i 

gcúrsaí cánach ar fud an domhain.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075692&videolang=en&sitelang=en
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Chuir an Coimisiún leis na huirlisí a úsáidtear chun 
dul i ngleic le calaoiseoirí agus chun buiséad an AE a 
chosaint. Tá Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh 
ar cheann de na tionscnaimh is mó a thug sásamh 
don Choimisiún Eorpach. Agus an oifig sin curtha ar 
bun, cinnteofar go ndéanfar imscrúdú ceart orthu 
siúd a dhéanann calaois ar chistí an AE, agus go 
ndéanfar iad a ionchúiseamh agus a thabhairt os 
comhair na cúirte. Meastar go láimhseálfar 2 500 
cás gach bliain san oifig sin.

Ina theannta sin, tá sé beartaithe againn cosc breise a 
chur ar an gcoireacht in aghaidh leasanna airgeadais 
an AE, lena n áirítear smachtbhannaí comhchuibhithe 
a chur i bhfeidhm ar fud an AE. Rinneadh atheagrú 
ar OLAF, Oifig Frithchalaoise an AE, ionas gur féidir 
an tairbhe is mó a bhaint as. Tugadh isteach cur 
chuige nua i leith na frithchalaoise mar chuid d’obair 
laethúil gach duine a bhíonn i mbun cistí an AE a 
bhainistiú.

Déanfar €15 billiún in aghaidh na bliana a shábháil 
de bharr na dtograí ón gCoimisiún i dtaca le dearbhú 
caighdeánach CBL do chuideachtaí a dhéanann gnó 
trasteorann. Beidh gnóthais a oibríonn san AE in ann 
€18 billiún a shábháil de bharr na rialacha nua CBL 
maidir le sonrascú leictreonach. Rinneadh na rialacha 
CBL níos solúbtha do ghnóthais bheaga mar go 
bhfuil riachtanais shonracha acu. Ina theannta sin, 
tá gnóthais ag tacú go láidir leis an gComhbhonn 
Comhdhlúite don Cháin Chorparáideach mar gur 
uirlis í lenar féidir leo a gcostais a laghdú agus a 
nósanna imeachta a shimpliú.

Trí chóras custaim an AE a nuachóiriú — an t athrú 
go córas leictreonach custaim uile-Eorpach san 
áireamh — chuireamar le trádáil atá níos tapa, níos 
fusa agus níos sábháilte. Tá cosaint bhreise ann anois 
do ghnóthais dhleathacha agus tá iomaíochas níos 
cothroime ann dóibh mar go bhfuil breis acmhainní 
ag lucht custaim earraí bréagacha agus smuigleáil a 
chur faoi chois.

TIMPEALLACHT NÍOS FEARR DO GHNÓ
Tá ciorrú suntasach déanta againn ar mhaorlathas agus ar na costais 
riaracháin a bhíonn ar ghnólachtaí trí na córais chánachais agus 
chustaim san AE a fheabhsú agus a shimpliú. 

COSAINT NÍOS FEARR D’AIRGEAD NA GCÁINÍOCÓIRÍ 
Chuireamar breis uirlisí ar fáil chun airgead na gcáiníocóirí a chosaint 
agus buiséad an AE a chosaint ar mhí-úsáid.

AL
G

IR
D

AS
 Š

EM
ET

A

An Coimisinéir Semeta ag tabhairt cuairte ar Theach Custaim 
Vaalimaa ar an teorainn idir an Rúis agus an Fhionlainn.

Déanann Oifig Frithchalaoise an AE, OLAF, imscrúdú ar 
chalaois i mbuiséad an AE, ar chaimiléireacht sna hinstitiúidí 

Eorpacha, agus is í a fhorbraíonn beartas frithchaloise an 
Choimisiúin Eorpaigh. 
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Karel De GuCHT
An Coimisinéir um Thrádáil

MARGAÍ NUA A OSCAILT
Tá níos mó margaí eachtracha oscailte againn ná riamh, rud a chuireann 
le trádáil agus a chruthaíonn fás san AE agus d’ár gcomhpháirtithe 
trádála.  

Rachmas a chruthú, 
cobhsaíocht a 
fheabhsú agus 

forbairt a threisiú

Le cabhair ón gCoimisiún Eorpach cuireadh deireadh 
leis na bacainní trádála leis an gCóiré Theas, Peiriú, an 
Cholóim agus Meiriceá Láir. Tugadh comhaontuithe 
trádála chun críche le Comhpháirtithe na hEorpa 
san Oirthear ar nós na hÚcráine, chomh maith le 
Ceanada, an Afraic Thiar agus Muir Chairib. 

Chuireamar tús freisin le 3 cinn de chaibidlíochtaí 
saorthrádála ríthábhachtacha: leis na Stáit Aontaithe, 
leis an tSeapáin agus an comhaontú infheistíochta 
leis an tSín. Má éiríonn go maith leis na tionscnaimh 
sin uile, d’fhéadfaimis 2.2% a chur le holltáirgeacht 
intíre an AE, is ionann sin agus €275 billiún. 

D’éirigh linn freisin tuilleadh comhaontuithe atá 
fabhrach le gnó san AE a chur chun cinn. Ina measc 
sin tá bearta lenar féidir le cuideachtaí Eorpacha 
rochtain bhreise a fháil ar chonarthaí soláthair 
rialtais lasmuigh den AE  agus chosnaíomar ár 
leasanna in aghaidh tríú tíortha a bhí ag iarraidh an 
margadh a shaobhadh. 

An Coimisinéir De Gucht, an tUachtarán Barroso agus 
Uachtarán SAM Obama ag Cruinniú Mullaigh AE/SAM na 

bliana 2011.
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Nuair a bhí tionscal grianphainéal na hEorpa 
faoi bhagairt ag dumpáil agus ag fóirdheontais 
éagóracha do ghrianphainéil Shíneacha a bhí ar 
mhargadh an AE, tháinig an Coimisiún Eorpach 
ar réiteach trí idirbheartaíocht, lenar ceanglaíodh 
íosphraghas easpórtála ar chuideachtaí Síneacha 
chun an margadh a chobhsú. 

Throideamar chun rochtain a fheabhsú ar amhábhair 
amhail tearc chré a úsáidtear i roinnt mhaith 
earnálacha, m.sh. san ardteicneolaíocht, monarú 
gluaisteán agus táirgeadh cruach. Is trí dhá chás 
a tugadh os comhair na hEagraíochta Domhanda 
Trádála in aghaidh na Síne a bhuachan a rinneamar 
sin. 

Tá tionscnamh seolta againn freisin chun ionstraimí 
cosanta trádála a dhéanamh níos trédhearcaí agus 
níos intuartha. 

Tríd an trádáil is féidir le geilleagair tíortha 
i mbéal forbartha an bhochtaineacht a chur 
díobh. Ó 2010 i leith, tá athbhreithniú déanta ag 
an gCoimisiún Eorpach ar a chuid fabhar taraife 
(Córas na bhFabhar Ginearálaithe) lena chinntiú 
go dtairbhíonn tíortha i mbéal forbartha i ndáiríre 
de na fabhair taraife atá acu le margadh an AE. 

Nuair a tharla an tragóid i monarcha teicstílí 
sa Bhanglaidéis agus gur cuireadh ar ár súile 
dúinn an fhírinne faoi dhroch dhálaí oibre 
lasmuigh den AE, chuir an Coimisiún Eorpach 
tús le comhthionscnamh leis an Eagraíocht 
Saothair Idirnáisiúnta, de shórt nach bhfacthas 
a leithéid riamh roimhe seo, chun cuidiú leis an 
mBanglaidéis feabhas a chur ar dhálaí oibre inti. 

Trí scéim a fhorbairt chun mianraí a fhoinsiú ar 
bhealach freagrach, chuidíomar leis an trádáil 
i bpríomhtháirgí monaraithe a dhéanamh 
inbhuanaithe agus saor ó choinbhleacht.  

Chuidigh an AE le comhaontú Bali maidir le 
héascú trádála a thabhairt chun críche i Nollaig 
2013, rud as ar tháinig coigilteas de thuairim 
is €325 billiún in aghaidh na bliana do thíortha 
i mbéal forbartha trí dheireadh a chur le roinnt 
mhaith costas riaracháin a bhain le hoibríochtaí 
custaim.

TRÁDÁIL NÍOS COTHROIME AGUS NÍOS INBHUANAITHE
Táimid ag obair chun go dtairbheoidh geilleagair tíortha bochta den trádáil.

LEASANNA TRÁDÁLA NA HEORPA A CHOSAINT
Chosnaíomar gnólachtaí an AE gan staonadh nuair nár urramaíodh dlíthe 
trádála lasmuigh den AE.  
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An Coimisinéir De Gucht agus Gao Hucheng, Aire Tráchtála na 
Síne, tráth a síníodh an Meabhrán Comhthuisceana maidir le 

cearta maoine intleachtúla i mBéising.

An Coimisinéir De Gucht in éineacht le Dipu Moni, Aire Gnóthaí 
Eachtracha na Banglaidéise, sa Ghinéiv.
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MáIRE GEOGhEGAN-QuINN       
An Coimisinéir um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht

GNÁTHSHAOL AN DUINE A ATHRÚ LEIS AN NUÁLAÍOCHT
D’éirigh linn an buiséad taighde a mhéadú 30%, rud a fhágann gurb é 
Fís 2020 an clár taighde is mó a bhí ag an AE riamh.

Poist a dhéanamh 
as taighde agus 

nuálaíocht

Is féidir leas a bhaint as taighde agus nuálaíocht 
chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin mhóra atá 
romhainn, amhail an t athrú aeráide, riachtanais 
fuinnimh agus ganntanas bia. Mar gheall ar 
chastacht na ndúshlán sin, tá réitigh shonracha de 
dhíth chun dul i ngleic leo, réitigh nach bhféadfadh 
tíortha ná cuideachtaí a chur i gcrích as a stuaim 
féin. Is ar an gcúis sin a chruthaíomar Fís 2020, an 
clár nua um thaighde agus nuálaíocht atá ag an AE, 
clár ar fiú €80 billiún é thar thréimhse 7 mbliana. 
Tá Fís 2020 dírithe níos mó ná riamh air go leanfar 
den dul chun cinn dáiríre atá déanta i réimsí ar nós 
an chéad ghlúin eile d’antaibheathaigh a aimsiú nó 
ár gcórais iompair a dhéanamh níos glaise agus níos 
sábháilte. 

Beimid ag comhoibriú níos mó go hidirnáisiúnta, 
cuir i gcás taighde mara sa chomhghuaillíocht um 
thaighde ar an Aigéan Atlantach.

Is mór a dhírítear taighde an AE ar fhuinneamh in athnuaite.

©
 Fotolia.com
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Tá sé maith go leor smaoineamh a bheith ag duine, 
ach tá sé níos tábhachtaí an rud a chur sa siúl, é 
a chur ar an margadh agus é a bheith in úsáid i 
ngnólachtaí agus i dtithe daoine. Ar an ábhar sin, chuir 
an Coimisiún Eorpach deireadh le rómhaorlathas 
maidir leis an taighde a mhaoiniú, tríd an méid ama 
a thógann sé tús a chur le tionscadal a laghdú 30% 
mar shampla. Tá níos mó comhpháirtíochtaí poiblí 
príobháideacha á maoiniú againn i réimsí ar nós 
réimsí na haerloingseoireachta agus na leictreonaice 
agus tá an méid sin á cheangal againn le beart chun 
‘Aontas Nuálaíochta’ a dhéanamh den AE. Is í sin 
an chúis gur dhíríomar ar chomhaontú a fháil faoi 
phaitinn AE, agus gur chruthaíomar an ‘pas caipitil 
fiontair’ le go mbeadh cabhair ann do chuideachtaí 
dul i bhfiontar in aon turas, mar nach féidir dul chun 
cinn a dhéanamh gan dul i bhfiontar.

 

Twitter: @innovationunion

Is é an t eolas an t airgeadra domhanda nua. Má tá 
an Eoraip le dul san iomaíocht ar leibhéal domhanda 
agus poist nua agus níos fearr a chruthú, ní mór di 
bheith ar thús cadhnaíochta sa nuálaíocht. Tá sí 
ag breith ar na Stáit Aontaithe sa rás nuálaíochta 
domhanda, agus tá sí chun tosaigh ar roinnt mhaith 
tíortha eile. Ach tá an tSín beagnach sna sála againn 
agus tá an Chóiré Theas go mór chun tosaigh orainn. 
Is díol mór imní é go bhfuilimid ag titim chun deiridh 
inár gcaiteachas iarbhír ar thaighde, nach bhfuil 
cothrom faoi láthair ach le 2% den olltáirgeacht 
intíre. Sin is cúis leis go bhfuil sé chomh tábhachtach 
sin cloí le 3% mar sprioc.  

Táimid ag féachaint freisin le hairgead a chaitheamh 
ar chaoi níos cliste seachas níos mó de a chaitheamh. 
A bhuí leis an Limistéar Eorpach Taighde beidh an AE 
ar an mbóthar ceart le hathchóiriú a dhéanamh ar 
a córais taighde agus nuálaíochta, agus le margadh 
aonair a chruthú le haghaidh smaointe ar fud na 
mór roinne. Is éard atá ann iarrachtaí nuálaíochta 
a chur le chéile, maoiniú agus earcaíocht i réimse 

an taighde a dhéanamh níos trédhearcaí agus níos 
cothroime, comhionannas inscne a neartú agus 
tuilleadh deiseanna a thabhairt do thaighdeoirí óga. 

AN EORAIP A CHUR CHUN TOSAIGH SA RÁS NUÁLAÍOCHTA 
DOMHANDA
D’éirigh linn teacht ar chomhaontú faoi go ndéanfaidh an AE, ina iomláine,
a infheistíocht sa taighde agus sa nuálaíocht a ardú go 3% den olltáirgeacht 
intíre faoi 2020.

SMAOINTE A CHUR AG OBAIR GO PRAITICIÚIL
D’éirigh linn é a éascú, go háirithe dár ngnólachtaí beaga agus meánmhéide, 
smaointe a iompú ina dtáirgí agus iad a chur ar an margadh.
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Tá an Eoraip go dlúth sna sála ag ceannairí an domhain 
maidir le feidhmíocht nuálaíochta agus fás ar fheidhmíocht 

nuálaíochta.

Tá comhpháirtíocht phoiblí phríobháideach de chuid an AE ag 
obair ar ‘Mhonarchana na Todhchaí’.
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Meánfhás bliantúil ar fheidhmíocht nuálaíochta

©
 FESTO
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JanusZ leWanDoWsKI
An Coimisinéir um Chláreagrú Airgeadais agus an Buiséad 

€1 TRILLIÚN D’INFHEISTÍOCHT BEARTAITHE SNA SEACHT MBLIANA 
AMACH ROMHAINN
D’éirigh linn buiséad €1 trilliún a chinntiú don AE don tréimhse idir 2014 
agus 2020. Infheisteofar é inár ngeilleagar agus inár sochaí le linn 
na tréimhse sin agus úsáidfear é chun feabhas a chur ar chaighdeáin 
mhaireachtála na saoránach.

Buiséad maith
fónta d’Aontas

maith fónta

Sin é a theastaíonn ó 20 milliún gnólacht beag agus 
meánmhéide Eorpach, ó 100 000 éigin baile agus 
réigiún, ó na mílte saotharlann agus ollscoil agus ón 
iliomad dream eile a thairbhíonn de bhuiséad an AE.

 Le go mbeidh an AE maith fónta, teastaíonn buiséad 
maith fónta. Tá nuachóiriú déanta ar an mbuiséad 
sa chaoi gur fusa airgead a infheistiú san fhás 
eacnamaíoch, i dtaighde, san oideachas, sa chabhair 
dhaonnúil, agus i gcúnamh don aos óg.

Déanfar buiséad nua AE, ar fiú aon trilliún euro é, a infheistiú 
sna seacht mbliana amach romhainn i bhfás eacnamaíoch, i 
dtaighde, san oideachas, i gcúnamh don aos óg dífhostaithe, 

agus sa chabhair dhaonnúil.
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Is le díograis atáimid ag dul i gceann na hoibre 
chun rochtain ar chistí an AE a éascú trí rialacha 
airgeadais a dhéanamh níos sothuigthe agus níos 
simplí. Rinneadh athbhreithniú substaintiúil ar na 
rialacha ginearálta airgeadais a bhfuil feidhm acu 
maidir le gach euro de bhuiséad an AE a chaitear.

Lena chois sin, tugann rialacha níos simplí cuntasacht 
níos mó. Tá cinneadh déanta ag an gCoimisiún 
Eorpach gur cheart gach íocaíocht le tairbhí de chistí 
an AE a dhéanamh laistigh de 90 lá. Is go leictreonach 
a dhéantar gach doiciméad a sheoladh anois, rud a 
fhágann gur lú an páipéar is gá a láimhseáil, gur 
lú an baol go gcaillfear doiciméid agus gur fearr an 
mhaoirseacht a dhéantar ar chistí.

Feidhmeoidh buiséad an AE mar uirlis 
frithghéarchéime a neartóidh an fíorgheilleagar. 
Beidh sé mar a bheadh luamhán ann, a ardóidh an 
Eoraip as an ngéarchéim. Ó bhí 2007 ann cruthaíodh 
ar a laghad 600 000 post le cuidiú na gcistí um 
fhorbairt tuaithe agus na gcistí comhtháthaithe. 
Cruthaíodh 174 000 post eile de bharr glaonna ar 
thograí i réimse an taighde agus na forbartha in 
2011. Ina cheann sin, anall go dtí deireadh 2012, 
úsáideadh maoiniú ó chistí an AE chun tacú le 80 000 
éigin gnólacht nua agus tugadh cuidiú díreach do 
thart ar 200 000 gnólacht beag agus meánmhéide. 
De bharr na gcistí sin bhíothas in ann idirmhalartaithe 
mac léinn a dhéanamh agus cuidíodh le Ballstáit atá 
teorainn ar theorainn le tíortha nach bhfuil san AE 
sreafaí imirce a bhainistiú.

Bhaineamar an méid sin go léir amach in ainneoin 
go bhfuil buiséad an AE beag i gcomparáid le buiséid 
na mBallstát. Níl sa bhuiséad ach 1% den saibhreas 
ar fad a ghintear gach bliain san Eoraip – is lú sin 
ná €1 in aghaidh an tsaoránaigh in aghaidh an lae.

BUISÉAD AN AE A ÚSÁID CHUN DUL I NGLEIC LEIS AN NGÉARCHÉIM
Tá fócas láidir sa bhuiséad nua ilbhliantúil ar an bhfás agus ar phoist.   

RIALACHA AIRGEADAIS SIMPLÍ SOTHUIGTHE
Tá rialacha níos simplí, córais níos nuálaí agus nósanna imeachta níos 
saoire curtha ar bun againn.
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A bhuí le rialacha níos simplí, córais níos nuálaí agus nósanna 
imeachta níos saoire tabharfar rochtain níos éasca ar chistí an 

AE dóibh siúd is mó a dteastaíonn na cistí sin uathu. 

Níl i mbuiséad an AE ach 1 % den saibhreas ar fad a ghintear 
gach bliain san Eoraip, sin níos lú ná €1 in aghaidh an 

tsaoránaigh in aghaidh an lae.

Saibhreas an AE in aghaidh na bliana
1 % de bhuiséad an AE
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MarIa DaManaKI
An Coimisinéir um Ghnóthaí Muirí agus Iascach

DÁ MHÉAD ÉISC SAN FHARRAIGE AGUS AR AN MARGADH IS 
AMHLAIDH IS MÓ IONCAIM AG IASCAIRÍ AGUS AG FEIRMEOIRÍ ÉISC
Bhí lámh againn ann go bhfuil líon na stoc folláin éisc san Eoraip 
méadaithe faoi thrí le 5 bliana anuas.

Ár bhfarraigí a 
bheith slán sna 
blianta le teacht

Rinne an Coimisiún Eorpach a dhícheall cur i gcoinne 
na ró-iascaireachta agus an chleachtais go gcaitear 
iasc nach bhfuil ag teastáil ar ais san fharraige, dhá 
rud a bhfuil impleachtaí móra acu do stoic éisc agus 
do phoist.

San Atlantach Thoir Thuaidh, d’éirigh linn stoic éisc 
thábhachtacha a chaomhnú le nach n imeoidís 
in éag: is léir gur lú i bhfad líon na stoc anois a 
ndéantar ró-iascaireacht orthu – ó 94% (32 as 34 
stoc) in 2005 go 39% (16 as 41 stoc) in 2012. Tá 
a lán dul chun cinn le déanamh fós sa Mheánmhuir 
agus sa Mhuir Dhubh, ach tá dul chun cinn suntasach 
déanta mar sin féin: tá na stoic de thuinnín gorm, a 
bhí i mbaol a n ídithe, folláin arís agus ar leibhéil atá 
inmharthana.

Is údar bróid dúinn go mbeidh an beartas nua 
iascaireachta, beartas atá athraithe ó bhonn, 
ina chrann taca ag tionscal na hiascaireachta 
agus go bhfágfaidh sé go mbeidh caighdeán cóir 
maireachtála ag na pobail sin a bhraitheann ar an 
iascaireacht. Féachaimid chuige gur féidir bia mara 
a iascach, a dhíol, a cheannach agus a ithe gan na 
stoic a ídiú, le go mbeidh na glúnta a thiocfaidh inár 
ndiaidh in ann an sásamh céanna a bhaint as iasc 
agus a bhainimid as inniu.

: A bhuí le bearta in aghaidh na ró-iascaireachta agus an 
chleachtais go gcaitear iasc nach bhfuil ag teastáil ais san 
fharraige, tá laghdú mór tagtha ar na stoic a ndéantar ró-

iascaireacht orthu.

Céatadán na stoc a ndearnadh ró-iascaireacht orthu san Atlantach Thoir Thuaidh
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Is ó iascaireacht mhídhleathach a thagann 15% ar a 
laghad den ghabháil iomlán éisc ar domhan. Níl aon 
ghlacadh ag an AE, an t iompórtálaí is mó d’iasc ar 
domhan, le haon iasc a gabhadh go mídhleathach 
nó ar shlí nach bhfuil inbhuanaithe, is cuma cén 
áit ar domhan a gabhadh é. Táimid ag cur brú ar 
thíortha a ghlacann le hiascaireacht mhídhleathach 
agus táimid ag obair i gcomhar le tíortha ar nós na 
Stát Aontaithe agus na Seapáine lena chinntiú go 
ndéanfaidh siad a gcuid iascaireachta go dleathach 
— ón uair a ghabhtar an t iasc go dtí go leagtar ar 
an mbord é.

Tá sé ríthábhachtach go mbeadh na farraigí 
oscailte agus sábháilte, go mbeadh comhar ann go 
hidirnáisiúnta agus go gcomhlíonfaí rialacha dhlí 
na mara. Tá sé de chúram ar an AE an tslándáil 
a chinntiú i bhfarraigí áirithe i réigiúin ina bhfuil 

teannas — go mór mór an troid i gcoinne foghlaithe 
mara i gCorn na hAfraice. Tá cúraimí ar an Aontas 
Eorpach i réimsí eile, leis, m.sh. taighde aigéin agus 
teicneolaíochtaí nuálacha mara.

Nuair a bhíonn géarchéim eacnamaíoch ann agus 
ardú as cuimse ar an dífhostaíocht, bíonn orainn 
na deiseanna a thugann farraigí na hEorpa dúinn a 
thapú. A bhuí leis an gclár oibre ‘Fás Gorm’ atá ag an 
gCoimisiún Eorpach, tá ag éirí linn an chothromaíocht 
cheart a aimsiú idir chaomhnú thimpeallacht na 
mara agus an leas a bhainimid as ár bhfarraigí — an 
geilleagar gorm. Ba chóir go bhfágfadh sin gur féidir 
1.6 milliún post nua a chruthú faoi 2020 i réimsí den 
chineál seo a leanas:

•  Fuinneamh ó fhoinsí in athnuaite, m.sh. an 
ghaoth, an taoide agus na tonnta;

•  Turasóireacht (turais mhara, luamhaireacht, 
tumadóireacht, tránna);

•  Ola, gás agus acmhainní mianracha eile;

•  Biteicneolaíocht, lena dtáirgtear cógais agus 
cosmaidí;

• lascach agus dobharshaothrú.

Go dtí seo, tá a lán tionscadal maoinithe ag an 
gCoimisiún Eorpach ar fud na hEorpa chun tacú le 
pobail chósta sna hearnálacha sin.

FOINSE SAIBHRIS ATÁ SNA FARRAIGÍ
D’éirigh linn foinse fáis agus saibhris a dhéanamh den fharraige – an 
geilleagar gorm.  

FARRAIGÍ NA HEORPA AGUS AN DOMHAIN A CHOSAINT
Níl aon ghlacadh againn le hiascaireacht mhídhleathach ná 
mhífhreagrach aon áit ar domhan.
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Tá sé de chúram ar an Aontas Eorpach an tslándáil a chinntiú 
i bhfarraigí áirithe i réigiúin ina bhfuil teannas.

Beidh an beartas nua iascaireachta ina chrann taca ag 
tionscal na hiascaireachta agus fágfaidh sé go mbeidh 

caighdeán cóir maireachtála ag na pobail sin a bhraitheann ar 
an iascaireacht.

Tá breis agus 6 000 
tionscadal curtha ar bun 
i bpobail chósta, agus 
tá 20 000 post nua 
cruthaithe dá bharr.
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KrIsTalIna GeorGIeVa
An Coimisinéir um Chomhar Idirnáisiúnta, Cabhair Dhaonnúil agus 
Freagairt ar Ghéarchéimeanna 

IS É AN AE AN DEONTÓIR IS MÓ DE CHABHAIR DHAONNÚIL AR 
DOMHAN 
Agus gan d’infheistíocht bhliantúil againn ach €2 in aghaidh an 
tsaoránaigh Eorpaigh, d’éirigh linn cabhrú le breis agus 120 milliún duine 
a d’fhulaing de bharr coinbhleachtaí agus tubaistí ar fud an domhain 
gach bliain, m.sh. an choinbhleacht sa tSiria nó an crith talún tubaisteach 
i Háití in 2010, nó Tíofún Haiyan sna hOileáin Fhilipíneacha in 2013.

Cabhair dhaonnúil
ar an modh

Eorpach: tapa, 
comhordaithe, 

éifeachtach

Sa tSiria agus sna tíortha atá comharsanach léi, táimid 
ag cabhrú chun aghaidh a thabhairt ar an tubaiste 
dhaonnúil is mó a tharla le glúin anuas. Tá €2.7 billiún 
de mhaoiniú (arb é an Coimisiún Eorpach a thug €615 
milliún de) curtha ar fáil againn san iarracht sin. Ach ní 
le linn géarchéimeanna ardphróifíle amháin a bhíonn 
an AE gafa leis an gcineál sin oibre: caitear euro 
amháin as gach seacht euro de mhaoiniú fóirithinte 
an AE ar ‘ghéarchéimeanna atá ligthe i ndearmad’ 
agus nach mbíonn scéal fúthu sna ceannlínte nuachta. 
Is ar éigean a tugadh cás Phoblacht na hAfraice Láir 
faoi deara, mar shampla, ach nuair nárbh fhéidir an 
foréigean a fhulaingt níos mó. Mar sin féin, bhí an 
Coimisiún Eorpach gníomhach sa tír i bhfad sular léir 
don phobal idirnáisiúnta i gcoitinne go raibh fadhb ann; 
bhí maoiniú suntasach daonnúil agus saineolaithe 
curtha ar fáil aige don tír. I réigiúin amhail an tSaheil, 
réigiúin a bhfuil an triomach iontu ag dul chun olcais 
de bharr an athraithe aeráide, táimid ag tacú leis an 
gcumas atá iontu an fód a sheasamh — tacaímid leis 
na pobail is leochailí le go bhféadfaidh siad an lámh 
in uachtar a fháil má bhuaileann tubaiste iad.

Chruthaigh an Coimisiún Eorpach scéim Saorálaithe 
Cabhrach an AE, rud a thugann deis d’Eorpaigh óga 
páirt a ghlacadh in obair fóirithinte ar fud an domhain

Cuireann infheistíocht bhliantúil an AE (€2 an saoránach) 
cabhair ar fáil do bhreis agus 120 milliún duine a d’fhulaing 

de bharr coinbhleachtaí agus tubaistí ar fud an domhain 
gach bliain.

Is lú ná 1 % de 
bhuiséad an AE an 
chabhair dhaonnúil

Díreach os cionn 
€2 an saoránach in 
aghaidh na bliana

+ 120 milliún 
duine a fhaigheann 
cabhair in aghaidh 
na bliana
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Faoin tionscnamh Páistí Síochána an AE, maoinítear 
tionscadail dhaonnúla atá dírithe ar pháistí atá ina 
gcónaí i réigiúin choinbhleachta, agus fágann sé go n 
éiríonn leo freastal ar scoil agus tacaíocht shíceolaíoch 
a fháil chun a dtrámaí cogaidh a leigheas. 

Chuir an AE airgead breise leis an Duais, rud a 
fhágann gur mhéadaigh sí faoi dhó, nó thairis, go dtí 
€2 mhilliún san iomlán. Anuraidh, chabhraíomar le 28 
000 páiste ón bPacastáin, Poblacht Dhaonlathach an 
Chongó, an Aetóip, an Cholóim agus Eacuadór, agus 
thugamar cabhair freisin do dhídeanaithe Siriacha 
san Iaráic.

I mbliana, mhéadaigh an AE a mhaoiniú faoi dhó 
arís. Mar thoradh air sin, bainfidh breis agus 80 000 
duine óg tairbhe as an Duais, i mbreis tíortha ná mar 
a bhain roimhe seo, m.sh. an tSúdáin Theas, Sead, 
Poblacht na hAfraice Láir, an tSomáil, an Afganastáin, 
an Iaráic agus Maenmar.

Is tríd an ERCC a dhéanann an Coimisiún Eorpach 
faireachán ar imeachtaí domhanda, de ló is d’oíche, 
seacht lá na seachtaine; is tríd a fhaightear eolas ar 
shuíomh geografach rioscaí agus a chuirtear faisnéis 
fíor ama ar fáil do chomh oibríochtaí freagartha 
Eorpacha.

Is tríd an ERCC a dhéanaimid comhordú ar phainéal 
de shaineolaithe deonacha agus de threalamh atá 
ag na Ballstáit, le gur féidir iad a chur in úsáid ar shlí 
níos intuartha agus níos tapa nuair is gá sin.

Le 4 bliana anuas, baineadh leas as an gcóras sin i 
mbreis agus 80 éigeandáil san Eoraip agus ar fud 
an domhain — idir thinte foraoise i nDeisceart na 
hEorpa agus tuilte i Lár na hEorpa, agus tubaistí 
sa tSeapáin, sa Libia, sa tSiria agus sna hOileáin 
Fhilipíneacha. 

.  

FREAGAIRT NÍOS TAPA, NÍOS COMHORDAITHE AR GHÉARCHÉIMEANNA 
SAN EORAIP AGUS AR FUD AN DOMHAIN
I mBealtaine 2013, bhunaíomar an Lárionad Eorpach um Chomhordú 
Práinnfhreagartha (ERCC) le freagairt níos tapa agus níos éifeachtúla a 
thabhairt ar thubaistí ar fud an domhain.

ÓIGE SHÍOCHÁNTA DO PHÁISTÍ 
Nuair a bhain an AE Duais Nobel na Síochána in 2012, chinn sé an 
t airgead sin a úsáid chun cabhrú le páistí a d’fhás aníos i réigiúin 
choinbhleachta. 
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Tugann tionscnamh Páistí Síochána an AE an deis do leanaí i 
limistéir chogaíochta saol leanaí a bheith acu.

Déanann an Lárionad Eorpach um Chomhordú 
Práinnfhreagartha (ERCC) faireachán ar imeachtaí domhanda 

agus comhordaíonn sé an fhreagairt a thugann an AE ar 
thubaistí.
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GÜnTHer oeTTInGer
An Coimisinéir um Fhuinneamh

MARGADH AONAIR FUINNIMH A THÓGÁIL SAN EORAIP IONAS GO 
MBEIDH GACH TEAGHLACH IS GACH GNÓTHAS IN ANN AN PRAGHAS 
IS FEARR A FHÁIL
Táimid ag cur margadh uile-Eorpach in áit mhargadh ilroinnte na gcóras 
náisiúnta fuinnimh.

Fuinneamh 
inbhuanaithe 

ar son todhchaí 
inmharthana

Iomaíocht oscailte le rialacha cothroma 
trédhearcacha agus rochtain ar mhargaí i dtíortha 
eile, sin na buntáistí atá i ndán do chuideachtaí 
fuinnimh de thoradh an athraithe sin. Fágann sé 
go bhfuil ar a laghad 14 chuideachta fuinnimh 
Eorpacha gníomhach faoi láthair i mbreis agus aon 
Bhallstát amháin. Is éasca anois athrú ó sholáthróir 
go chéile agus leas a bhaint as an bpraghas is fearr. 
Is é sin le rá nach ngearrtar táille ort a thuilleadh as 
soláthróir leictreachais nó gáis a athrú, agus nach 
mór d’oibreoir an líonra an t athrú a chur i gcrích 
laistigh de 3 seachtaine.

Is treise an dlúthpháirtíocht aimsir géarchéime 
de thoradh nascadh margaí fuinnimh san AE. Má 
chuirtear isteach ar an soláthar fuinnimh — mar a 
tharla in 2009 nuair a chuaigh an Eoraip trí cheann 
de na géarchéimeanna gáis ba mheasa dar bhain 
riamh di — is féidir leis na Ballstáit a stoic a roinnt.

Tá sé tábhachtach gach ceann de na 28 Ballstát 
a chomhtháthú leis an Margadh Aonair ionas go 
mbeidh deireadh go deo le «hoileáin fuinnimh» ar 
nós thíortha Mhuir Bhailt.

Téann margadh inmheánach fuinnimh an AE chun tairbhe do 
sholáthróirí agus tomhaltóirí araon.
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Faigheann an tAontas Eorpach breis agus 20% dá chuid 
leictreachais ó fhoinsí in athnuaite, agus tá bearta déanta 
ag an gCoimisiún Eorpach leis an sciar sin a mhéadú 
tuilleadh trí thacú le féidearthachtaí nua d’fhuinneamh 
in athnuaite, amhail na farraigí a úsáid le fuinneamh a 
bhaint ó thonnta agus ó shruthanna taoide.

Rinneadh an AE níos tíosaí ná riamh maidir le húsáid 
fuinnimh le linn don Choimisiún seo bheith in oifig. 
Tugadh isteach dlíthe AE a raibh sé d’aidhm leo billí 
fuinnimh a laghdú do theaghlaigh agus do ghnóthais. 
Anois, is féidir leis bheith suas le €600 níos saoire 
fearais ar nós cuisneoirí a rith feadh a saolré, agus ní 
mór foirgnimh – ós iad is mó a dhiomlaíonn fuinneamh 
– a thógáil feasta de réir dianchaighdeán feidhmíochta 
fuinnimh.

Sa lá atá inniu ann, cónaíonn an trí cheathrú cuid de 
mhuintir na hEorpa i gcathracha, agus ídítear 70% 
d’fhuinneamh an AE sna cathracha céanna. Is mar gheall 

air sin atá tionscnaimh curtha ar bun ag an gCoimisiún 
Eorpach, tionscnaimh a chuideoidh le cathracha a bheith 
níos folláine agus níos glaine.

I ndiaidh na dtubaistí a thit amach i Murascaill 
Mheicsiceo agus in Fukushima, d’fhéach an 
Coimisiún Eorpach chuige go raibh an 1 000 gléasra 
ola agus gáis atá ag oibriú in uiscí an AE faoi réir 
dlíthe a chinntíonn go n úsáidtear na caighdeáin 
sábháilteachta is airde iontu, agus rinneadh 
tástálacha struis ar an 145 imoibreoir núicléach san 
AE den chéad uair riamh.

Thairis sin, mhol an Coimisiún Eorpach feabhas a 
chur ar an reachtaíocht i réimse na sábháilteachta 
núicléiche lena chinntiú go gcuirtear caighdeáin 
sábháilteachta an AE i bhfeidhm i gceart ionas 
nach dtarlóidh tionóiscí ar nós Fukushima san 
Eoraip, agus lena chinntiú gur dlúithe an comhar idir 
údaráis náisiúnta chun gur féidir feabhas leanúnach 
a chur ar chaighdeáin sábháilteachta ar fud an AE 
sa chaoi is go mbeimid cinnte de go ngníomhófar 
ar an mbealach is éifeachtaí is féidir má tharlaíonn 
éigeandáil núicléach.

AN FUINNEAMH A BHEITH NÍOS SÁBHÁILTE
Táimid ag féachaint chuige go gcuirtear na caighdeáin sábháilteachta is 
airde i bhfeidhm san earnáil giniúna fuinnimh.

BEARTAS FUINNIMH A MHÚNLÚ ATÁ NÍOS INBHUANAITHE AGUS 
NÍOS FREAGRAÍ Ó THAOBH AN CHOMHSHAOIL DE NÁ AON 
BHEARTAS EILE RIAMH
Tá bearta déanta againn leis an sciar den leictreachas a fhaightear ó 
fhoinsí in athnuaite a mhéadú.provenant de sources renouvelables.
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Tá gach gléasra ola agus gáis in uiscí an AE faoi réir dlíthe a 
chinntíonn go gcuirtear na caighdeáin sábháilteachta is airde 

i bhfeidhm.

Tá an Coimisiún tiomanta an rogha foinsí fuinnimh in-
athnuaite san Eoraip a fhorbairt agus an méid leictreachais a 

fhaightear uathu a mhéadú.
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JoHannes HaHn
An Coimisinéir um Beartas Réigiúnach

INFHEISTÍOCHT A DHÉANAMH I RÉIGIÚIN NA HEORPA AR MHAITHE 
LE FÁS FADTÉARMACH
D’éirigh linn an chaoi a ndáiltear infheistíocht réigiúnach a athrú ó bhonn, 
rud a fhágann go bhfreagraíonn an infheistíocht sin níos fearr anois do 
riachtanais na réigiún.

Réitigh 
shaincheaptha do 

réigiúin na hEorpa

Faoin mBeartas Réigiúnach nua, agus faoi Chiste 
Sóisialta na hEorpa, cuirimid tacaíocht airgeadais ar 
fiú €350 billiún í ar fáil sna réimsí seo: gnólachtaí 
beaga agus meánmhéide, taighde agus nuálaíocht, 
foinsí fuinnimh in athnuaite, cruthú post, oideachas 
agus príomhbhonneagair gréasáin. Ionas go mbeidh 
an tionchar is mó is féidir ag an airgead sin, ní mór 
infheistíocht a dhéanamh i gcomhréir le straitéis le 
haghaidh fáis fhadtéarmaigh; más gá athchóirithe a 
dhéanamh, ní dhéanfar infheistíocht go ndéanfar na 
hathchóirithe sin.

Sa lá atá inniu ann, tá cónaí ar fhormhór mhuintir 
na hEorpa i gcathracha agus, ar an ábhar sin, is 
sna cathracha a leithdháiltear breis agus leath den 
mhaoiniú. Is ag obair ar mhaithe lenár spriocanna 
atáimid le gach cent a chaitear ar chúrsaí iompair 
agus sláinte nó ar fhoinsí fuinnimh glana éifeachtúla 
agus cuirimid eolas ar fáil go poiblí i gcónaí le go 
dtuigfidh tú má tá ár gcuspóirí á mbaint amach 
againn nó mura bhfuil.

Is é an aidhm atá leis sin an leas is fearr a bhaint as 
an airgead atá ar fáil agus a chinntiú go gcuireann 
infheistíocht réigiúnach le hiomaíochas ár gcuid 
réigiún agus le caighdeáin mhaireachtála na 
saoránach.

Tugann an Beartas Réigiúnach nua tacaíocht do thionscadail 
amhail Droichead na Síochána i nDoire Cholmcille.
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Is é Beartas Réigiúnach an AE bunchloch an chomhair 
thrasteorann. Tháinig an Coimisiún Eorpach ar 
mhodhanna nua le cuidiú le Ballstáit oibriú as lámh 
a chéile agus a n acmhainní a chur le chéile chun 
aghaidh a thabhairt ar dúshláin atá i gcoiteann acu, 
m.sh. in imchuach na Danóibe, i Muir Bhailt, i Muir 
Aidriad agus sa Mhuir Iónach, agus sna hAlpa.

Ina theannta sin, tá an Coimisiún Eorpach ag maoiniú 
8 500 tionscadal faoi láthair a thugann tacaíocht do 
phobail trasteorann.

Is ionann saoránaigh a chosaint agus cabhair a 
thabhairt dóibh in am an ghátair. I ngeall ar an 
gcrith talún a bhí ann in Abruzzo, mar shampla, 
scriosadh bonneagar, tithíocht, foirgnimh phoiblí 
agus gnólachtaí an réigiúin sin. Cuireadh cabhair 
ar fáil, áfach, ó Chiste Dlúthpháirtíochta na hEorpa, 
ciste a thugann tacaíocht le hoibreacha atógála a 
dhéanamh tar éis tubaiste. 

Chuireamar nach mór €2 billiún ar fáil chun 
cuidiú leis na milliúin duine i gceithre Bhallstát 
déag, agus chaitheamar breis agus €7.3 billiún ar 
ghníomhaíochtaí le tubaistí a chosc.

Le linn na géarchéime airgeadais, bhí ar na rialtais 
náisiúnta ciorruithe a chur i bhfeidhm chun a mbuiséid 
a chomhardú agus bhí an maoiniú príobháideach 
gann. Chuidigh cistí an Bheartais Réigiúnaigh linn, 
áfach, teacht slán as an ngéarchéim.

D’fhág na cistí sin gur cruthaíodh beagnach 600 000 
post ar fud na hEorpa agus, i gcuid mhór Ballstát, 
is ionann iad agus níos mó ná 60% den bhuiséad 
infheistíochta.

Imríonn Beartas Réigiúnach an AE tionchar ar 
iomaíochas an AE freisin sa dóigh is go bhfuil breis 
agus €85 billiún curtha i leataobh do thaighde, 
forbairt, nuálaíocht agus seirbhísí.

Faoi dheireadh na bliana 2012, d’fhág infheistíocht 
ón mBeartas Réigiúnach gurbh fhéidir leathanbhanda 
a chur ar fáil do níos mó ná 5 mhilliún duine sa 
bhreis ar fud an AE. Cuireadh go mór le caighdeán 

maireachtála na saoránach freisin trí rochtain ar 
uisce óil a thabhairt do 3.3 milliún duine agus trí 
áiseanna cóireála fuíolluisce a chur ar fáil do 5.5 
milliún duine.

INFHEISTÍOCHT A DHÉANAMH I RÉIGIÚIN NA HEORPA CHUN CUIDIÚ 
LEO I DTRÁTH NA GÉARCHÉIME EACNAMAÍCHE
Bhaineamar leas as maoiniú réigiúnach chun cuidiú le réigiúin na hEorpa 
dul i ngleic leis an ngéarchéim. 

FREAGAIRT A THABHAIRT AR DHÚSHLÁIN NUA GAN CHOINNE
Thángamar ar mhodhanna nua le déileáil le saincheisteanna trasteorann 
agus le cabhair a thabhairt dár saoránaigh teacht chucu féin tar éis 
tubaistí nádúrtha.
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Faoi Chiste Dlúthpháirtíochta na hEorpa, tacaíodh le 
hiarrachtaí fóirithinte anachaine i ndiaidh an chreatha talún in 

Emilia Romagna na hIodáile.

Trí chistí an bheartais réigiúnaigh, tugadh rochtain ar uisce óil 
do 3.3 milliún saoránach Eorpach.
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ConnIe HeDeGaarD
An Coimisinéir um Ghníomhaíocht ar mhaithe leis an Aeráid

BEARTA AR MHAITHE LEIS AN AERÁID A CHUR SAN ÁIREAMH I 
NGACH CLÁR BEARTAIS ATÁ AG AN AE
Curtha i gcrích: D’éirigh linn a chinntiú go gcuirfear 20% de bhuiséad 
an AE i leataobh do bheartais ar mhaithe leis an aeráid agus go 
gcuimseofar bearta ar son na haeráide i ngach mórchlár caiteachais 
atá ag an AE.

Ceann feadhna 
i gcoinne athrú 

aeráide

De thoradh togra ón gCoimisiún Eorpach, cuirfear 
20% de bhuiséad €960 billiún an AE don tréimhse 
2014 2020 i leataobh do bheartais a bhaineann leis 
an aeráid. Má dhéantar comparáid leis an mbuiséad 
a bhí ann roimhe seo, sin méadú faoi thrí. Tá bearta 
a chuideoidh linn oiriúnú don athrú aeráide agus 
iarrachtaí astaíochtaí a laghdú á gcuimsiú i ngach 
mórchlár caiteachais atá ag an AE, go háirithe an 
beartas réigiúnach, fuinneamh, iompar, taighde agus 
nuálaíocht, agus an Comhbheartas Talmhaíochta. 
Tá an ghníomhaíocht ar mhaithe leis an aeráid ar 
cheann de phríomhréimsí tosaíochta an Choimisiúin 
agus tá tacaíocht mhór airgid ag dul leis an tiomantas 
polaitiúil.

Faoi láthair, tá 4.2 milliún duine san Eoraip fostaithe 
sna hearnálacha glasa, agus cruthaíodh níos mó ná 
300 000 post i dtionscal na bhfoinsí in athnuaite 
amháin le 5 bliana anuas.

D’fhág beartais gníomhaithe aeráide an Choimisiúin gur 
cruthaíodh níos mó ná 300 000 post i dtionscal an fhuinnimh 

in athnuaite le cúig bliana anuas.

©
 Vattenfall
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Thug an Coimisiún Eorpach gach Ballstát agus 
institiúid Eorpach le chéile faoin aon seasamh agus 
straitéis amháin i leith idirbheartaíocht Durban, agus 
tá an sprioc chéanna aige maidir leis an gcomhaontú 
nua atá le glacadh i bPáras in 2015.

Táimid ar thús cadhnaíochta sa phróiseas as ar 
tháinig tograí reachtacha a d’fhág gur laghdaigh an 
AE a chuid astaíochtaí 18% ó bhí 1990 ann, cé go 
ndeachaigh an olltáirgeacht intíre in airde 45% sa 
tréimhse chéanna. Tá spriocanna soiléire leagtha 
síos sa reachtaíocht sin le gur féidir astaíochtaí a 
laghdú 20% faoin mbliain 2020 agus moltar, mar 
thús, iad a laghdú 40% faoin mbliain 2030.

Tá spriocanna sonracha leagtha síos ag an gCoimisiún 
Eorpach maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa 
agus an sciar den fhuinneamh a thagann ó fhoinsí 
in athnuaite, spriocanna a bheidh le baint amach 
faoin mbliain 2030. Cabhróidh na spriocanna sin 
le cuideachtaí a chuireann fostaíocht ar fáil, agus 
le hearnáil an fhuinnimh, réamh mheastacháin a 
dhéanamh le gur féidir soláthar seasmhach fuinnimh 
a chinntiú don AE ar an gcostas is ísle agus is féidir.

Tá plean leagtha amach ag an gCoimisiún le go 
mbeidh an AE in ann a chuid astaíochtaí gás ceaptha 
teasa a laghdú 80-95% faoin mbliain 2050. Den 
chéad uair riamh, tá léargas againn ar an gcaoi 
is féidir leis an AE í féin a iompú ina sochaí glan, 
iomaíoch, nach ndéanann dochar don chomhshaol, 
agus é a chur i gcrích ar bhealach atá éifeachtach ó 
thaobh costais de.

CINNTEACHT FHADTÉARMACH A BHEITH ANN DO CHUIDEACHTAÍ 
ATÁ AG INFHEISTIÚ I MBEARTAIS AERÁIDE AGUS FUINNIMH
Curtha i gcrích: D’éirigh linn an chinnteacht fhadtéarmach a theastaíonn 
ó chuideachtaí a thabhairt dóibh le go bhféadfaidh siad infheistiú i 
mbeartais aeráide agus fuinnimh.

CEANNAIREACHT A LÉIRIÚ SAN IDIRBHEARTAÍOCHT IDIRNÁISIÚNTA 
FAOIN AERÁID 
Bhíomar inár gceann feadhna eiseamláireach san idirbheartaíocht 
idirnáisiúnta faoin aeráid.
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Trí spriocanna fadtéarma a leagan síos, chuir an Coimisiún 
ina luí ar ghnólachtaí nach mór dóibh infheistiú i mbeartais 

aeráide agus fuinnimh.

Tá an AE ar thús cadhnaíochta fós san idirbheartaíocht 
dhomhanda ar an athrú aeráide.
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ŠTeFan FÜle
An Coimisinéir um Méadú agus um an mBeartas Comharsanachta

IS LE CHÉILE A FHÁSAIMID — THÁINIG AN CHRÓIT ISTEACH SAN AE 
AN 1 IÚIL 2013
Chuireamar fáilte roimh an gCróit mar Bhallstát den AE. Tír a bhí réabtha 
ag coimhlint fiche bliain ó shin, is daonlathas cobhsaí anois í, agus í in 
ann a cuid oibleagáidí maidir le ballraíocht san AE a chomhlíonadh agus 
cloí le caighdeáin an AE.

Cobhsaíocht na 
hEorpa, tosaíonn sí 
ag na teorainneacha

Is cruthúnas é aontachas na Cróite go bhfuil an 
cumas i mbeartas méadaithe an AE saol tíre a athrú 
ó bhonn agus go bhfuil an beartas sin inchreidte. Ní 
hí an Chróit amháin a bhain leas as an mbeartas sin, 
ach an AE ina iomláine. Is comhartha láidir é do na 
Balcáin Thiar go léir go bhfuil an deis ann i gcónaí 
do na tíortha sin a dteastaíonn uathu teacht isteach 
san AE ar choinníoll go bhfuil siad sásta athchóirithe 
polaitiúla agus eacnamaíocha a dhéanamh agus 
go léiríonn siad go bhfuil meas acu ar luachanna 
na hEorpa, m.sh. forlámhas an dlí, prionsabail an 
daonlathais agus cearta an duine.

Is léiriú é aontachas na Cróite gur féidir le beartas méadaithe 
an AE saol tíre a athrú ó bhonn agus go bhfuil sé inchreidte.

52



Tá cur chuige nua dreasachtaí chun comhair tugtha 
isteach ag an gCoimisiún Eorpach, cur chuige atá 
fothaithe ar an bprionsabal ‘dá mhéad is ea is mó’, 
sin le rá tuilleadh athchóirithe agus dul chun cinn ar 
mhaithe le tuilleadh tacaíochta agus dlúthchaidrimh. 

Is trí Bheartas Comharsanachta na hEorpa (BCE) a 
oibríonn an AE i gcomhar lena chomharsana ó dheas 
agus soir uaidh chun an comhlachas polaitiúil is 
dlúithe is féidir a chothú agus an leibhéal is airde de 
chomhtháthú eacnamaíoch a bhaint amach. Táimid 
ag tógáil ar na leasanna agus ar na luachanna céanna 
atá againn, m.sh. an daonlathas, forlámhas an dlí, 
meas ar chearta an duine, prionsabail gheilleagar an 
mhargaidh agus an fhorbairt inbhuanaithe.

Tugann an AE an chabhair seo a leanas dá 
chomharsana:

• Tacaíocht airgeadais. Idir 2007 agus 2013, tugadh 
deontais arbh fhiú €12 billiún iad do thionscadail a 
bhaineann le BCE;

•  Comhtháthú eacnamaíoch agus rochtain ar 
mhargaí an AE. Bhí luach €230 billiún sa 
bhliain 2011 ar an trádáil idir an AE agus a 
chomhpháirtithe BCE;

•  É a dhéanamh níos fusa taisteal chun an AE. 
Tugadh amach 3.2 milliún víosa Schengen in 
2012 do shaoránaigh, go háirithe do mhic léinn i 
dtíortha BCE;

• Tacaíocht theicniúil agus tacaíocht beartais.

Rinneamar iarracht féachaint chuig na rudaí is 
tábhachtaí ar dtús agus bheith dian ach féaráilte, rud 
a chuir le hinchreidteacht phróiseas an mhéadaithe, 
próiseas atá dírithe ar luachanna, ar phrionsabail 
agus ar athchóirithe críochnúla. Fágann sé sin go 
mbíonn an t ullmhúchán ar fad déanta ag na tíortha 
sula dtéann siad isteach san AE.

Le linn an phróisis aontachais, déantar dul 
chun cinn na tíre a mheas i bhfianaise torthaí 
cruthaithe, i.e. na torthaí a bhí ar bhearta na tíre 

sin dáiríre agus an tionchar praiticiúil a bhí ag na 
hathchóirithe. Féachtar forlámhas an dlí a chinntiú 
go luath sa phróiseas aontachais agus déantar na 
hathchóirithe a sheiceáil go tráthrialta. Leagtar an 
bhéim ar rialachas eacnamaíoch, ar iomaíochas 
agus ar an bhfás le go bhféadfaidh na tíortha sin 
na critéir eacnamaíocha a shásamh agus cóineasú 
eacnamaíoch a bhaint amach. Chun na críche sin, 
dírítear isteach ar chúnamh teicniúil agus airgeadais 
roimh an aontachas.

AN LIMISTÉAR SÍOCHÁNA, RATHÚNAIS AGUS COBHSAÍOCHTA SAN AE 
A MHÉADÚ TUILLEADH
Tá tús curtha againn le hidirbheartaíocht aontachais le Montainéagró, agus 
d’fhág comhaontú stairiúil faoina bhfuil an caidreamh idir an tSeirbia agus 
an Chosaiv* á normalú gur féidir dul i mbun idirbheartaíochta aontachais 
leis an tSeirbia anois agus tús a chur le hidirbheartaíocht leis an gCosaiv* 
maidir le Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais a thabhairt i gcrích.

COMHARSANACHT NA HEORPA A ATHRÚ Ó BHONN
Thugamar isteach beartas nua atá fothaithe ar an bprionsabal ‘dá mhéad is 
ea is mó’ le gur fusa cabhrú le tíortha comhpháirtíochta agus iad ag bogadh 
i dtreo an daonlathais agus an mheasa ar chearta an duine.
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Cuidíonn Beartas Comharsanachta na hEorpa le comhpháirtithe 
an AE dul i dtreo an daonlathais agus cearta an duine a urramú.

*Tá an t ainmniú seo gan dochar do sheasaimh maidir le stádas, agus tá sé ag teacht le Rún 1244 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus le Tuairim an CBI 
maidir le Dearbhú Neamhspleáchais na Cosaive.
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lÁsZlÓ anDor
An Coimisinéir um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Uilechuimsitheacht 

DUL I NGLEIC LEIS AN DÍFHOSTAÍOCHT I MEASC DAOINE ÓGA
Tá tús áite tugtha againn don chabhair a thugtar do dhaoine óga post
a aimsiú.

Cuidiú le daoine
post a fháil – 

margadh fostaíochta 
don uile dhuine

Tá an leibhéal dífhostaíochta i measc daoine óga de 
dheasca na géarchéime, tá sé tar éis todhchaí glúin 
iomlán a chur i mbaol. Thug an Coimisiún Eorpach 
an Ráthaíocht don Aos Óg isteach ar fud an AE, rud a 
chuireann oibleagáid ar na Ballstáit féachaint chuige 
go gcuirfear comhairle phearsantaithe ar gach duine 
atá níos óige ná 25 bliain agus go dtairgfear post 
dóibh, nó an deis leanúint de bheith ag staidéar, 
printíseacht nó cúrsa oiliúna a dhéanamh, agus sin 
faoi cheann 4 mhí i ndiaidh iad scor den oideachas 
nó teacht chun a bheith dífhostaithe.

Mar chuidiú an Ráthaíocht don Aos Óg a chur chun 
feidhme, is féidir leis na Ballstáit maoiniú a fháil ó 
Chiste Sóisialta na hEorpa (os cionn € 10 billiún in 
aghaidh na bliana) agus ón Tionscnamh Fostaíochta 
don Ógra (€6 billiún le linn na tréimhse 2014–20).

Anuas ar an Ráthaíocht don Aos Óg, bhunaigh an 
Coimisiún Eorpach an Comhghuaillíocht Eorpach do 
Phrintíseachtaí, rud atá ceaptha líon agus feabhas 
na bprintíseachtaí atá ar fáil a mhéadú. Bhunaigh sé, 
leis, an Creat Cáilíochta le haghaidh Tréimhsí Oiliúna 
féachaint deimhin a dhéanamh de go mbeidh taithí 
oibre de chineál níos fearr le fáil sna tréimhsí oiliúna.

An Coimisinéir Andor ag tabhairt cuairte ar scéim 
printíseachta de chuid General Electric Aircraft Engines in 

Nantgarw (An Bhreatain Bheag).
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Is ábhar imní é atá ag dul i méad na coinníollacha a 
mbíonn oibrithe a théann ag obair i dtír eile den AE 
faoina réir. 

D’éirigh leis an gCoimisiún comhaontuithe a 
dhéanamh atá ceaptha:

•  Rialacha a chur i bhfeidhm i gcoinne na dumpála 
sóisialta nuair a dhéantar oibrithe a chur go 
sealadach go tír eile den AE;

•  Féachaint chuige gur mó an aird a thabharfar ar na 
cearta atá ag oibrithe taistil san AE agus gur fearr 
a chuirfear i bhfeidhm iad, 

•  Oibrithe taistil a chosaint níos fearr ar idirdhealú 
ar bhonn a náisiúntachta, go háirithe a fhad 
a bhaineann le rochtain ar phoist, pá agus 
coinníollacha oibre; 

•  Cearta pinsin oibrithe taistil a chosaint.

Le haghaidh daoine atá ag lorg oibre i dtír eile den 
AE, tá feabhas curtha ag an gCoimisiún Eorpach ar 
thairseach EURES trí líon na bpost a fhógraítear ar an 
tairseach sin a mhéadú agus trí eolas a chur ar fáil 
faoi fhostaíocht ar fud an AE. Tá suas le 2 mhilliún 
folúntas ar EURES agus breis is 30 000 fostóir, 
chomh maith le heolas faoi phá, faoi shlándáil 
shóisialta agus faoi dhálaí oibre i mBallstáit an AE.

Ar cheann de na himpleachtaí is mó a bhí ag an 
ngéarchéim airgeadais tá an méadú mór atá 
tagtha ar líon na saoránach Eorpach atá i mbaol 
bochtaineachta. Mar chuid den straitéis ‘Eoraip 2020’, 
arb é is aidhm léi fás níos cliste, níos inbhuanaithe, 
níos cuimsithí a bhaint amach, tá déanta ag an 
gCoimisiún Eorpach de chomhrac na bochtaineachta 
ceann de thosaíochtaí dearfa an AE. Chuige sin 
rinneadh comhaontú leis na Ballstáit gur cheart 20 
milliún a thabhairt slán as an mbochtaineacht faoin 
mbliain 2020. Caithfidh na Ballstáit ar a laghad 20% 
dá gcuid acmhainní ó Chiste Sóisialta na hEorpa a 
chaitheamh ar an gcuimsiú sóisialta, ar fheabhsú 
scileanna agus ar chúnamh a thabhairt do dhaoine 
atá faoi mhíbhuntáiste post a fháil. Sin €20 billiún 
de mhaoiniú ar fud an AE ar fad.

Ina cheann sin, chuir an Coimisiún Eorpach comhairle 
ar fáil do na Ballstáit le cuidiú leo a gcuid beartas 
sóisialta a fheabhsú. Bunaíodh, leis, an Ciste um 
Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí, a bhfuil 
€ 3.8 billiún ar fáil lena aghaidh agus atá ceaptha 
cúnamh praiticiúil a thabhairt agus an cuimsiú 
sóisialta a chur chun cinn.

AN BHOCHTAINEACHT A CHOMHRAC
Tá ceann de thosaíochtaí dearfa an AE déanta againn de chomhrac na 
bochtaineachta.

ÉASCAÍOCHT A DHÉANAMH D’OIBRITHE TAISTIL
Tá éascaíocht déanta againn d’oibrithe imeacht ó thír go tír san AE.
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An Coimisinéir Andor ag tabhairt cuairte ar shráidbhaile 
freascónna Bódvalenke, áit a n úsáidtear tionscadail lena 

gcuirtear an geilleagar sóisialta chun cinn chun comhtháthú 
na Romach a fheabhsú.

An Coimisinéir Andor ag tabhairt óráide ag comhdháil maidir 
le soghluaiseacht an luchta saothair, comhdháil a d’eagraigh 

Ollscoil Bhriostó.
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CeCIlIa MalMsTrÖM
An Coimisinéir um Ghnóthaí Baile 

COMHCHÓRAS EORPACH TEARMAINN A THÓGÁIL
Tá comhchóras tearmainn tógtha againn san AE a chaitheann go 
daonnachtúil le hiarrthóirí tearmainn.

Eoraip slán
oscailte

D’éirigh leis an gCoimisiún Eorpach idirbheartaíocht 
a chur i gcrích maidir le conas a ghlactar agus a 
chaitear le hiarrthóirí tearmainn nuair a thagann siad 
isteach in aon Bhallstát den AE. Tá na rialacha nua 
uile AE maidir le caighdeáin cosanta agus glactha 
i gcroílár an chórais nua. Tabharfar ráthaíocht 
go mbeidh na deiseanna céanna ar chosaint 
idirnáisiúnta ag iarrthóirí tearmainn ar fud an AE, 
lena n áirítear caighdeán maireachtála díniteach ó 
thaobh cóiríochta, éadaí, bia agus liúntais de. 

D’iarr beagnach 435,000 duine tearmann san AE in 
2013. Ba í an tSiria an tír ónar tháinig an líon ba 
mhó acu; is ón tír sin a tháinig 12% de na hiarrthóirí. 
Bhí formhór na n iarratas dírithe ar 5 Bhallstát (an 
Ghearmáin, an Fhrainc, an tSualainn, an Ríocht 
Aontaithe agus an Iodáil), ghlac na tíortha sin 70% 
de líon iomlán na n iarrthóirí. 

Bád traidisiúnta iascaireachta a bhfuil inimircigh ar bord air á gabháil ag gardaí cósta na Spáinne amach ó chósta Tenerife, sna 
hOileáin Chanáracha. 
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Aithníodh beagnach 24 000 íospartach gáinneála idir 
2008 agus 2010 san Eoraip. D’éirigh leis an gCoimisiún 
Eorpach pionóis níos déine ar gháinneálaithe a 
thabhairt isteach agus chuir sé cosaint agus cúnamh 
ar fáil d’íospartaigh ar bhonn éigeantach i ngach 
Ballstát san AE. Seoladh plean gníomhaíochta uile AE 
i gcoinne na gáinneála chun dul i ngleic le bunús na 
faidhbe.

Rinneadh tograí agus idirbheartaíocht maidir le dlíthe 
nua chun dul i ngleic leis an teacht i dtír gnéasach ar 
leanaí, dlíthe lena gcumhdófar ionchúiseamh ciontóirí, 
cosaint íospartach agus bearta coisc. Tá Lárionad 
Cibearchoireachta na hEorpa (EC3) curtha ar bun ag 
Europol. Cuireann an t ionad sin go crua ar dhrochúsáid 
ghnéasach ar líne agus ar chamscéimeanna ar líne. 
Gabhadh go leor daoine mar thoradh air seo. 

Ar thionscnamh an Choimisiúin Eorpaigh agus na Stát 
Aontaithe, tá comhghuaillíocht dhomhanda i gcoinne 
drochúsáide gnéasaí leanaí ar líne bunaithe ag 52 tír, 

a bheidh ag obair as lámha a chéile chun íospartaigh 
a aithint agus cúnamh a thabhairt dóibh ar bhealach 
níos fearr agus chun a chinntiú go gcuirfear an dlí ar 
níos mó de lucht déanta na gcoireanna. 

Tá an chéad tuarascáil frith éillithe curtha i dtoll 
a chéile ag an gCoimisiún Eorpach, tuarascáil ina 
gcaitear súil ar éilliú i ngach Ballstát san AE agus ar 
an méid is gá a dhéanamh chun aghaidh níos fearr 
a thabhairt air. Tá moltaí a bhaineann go sonrach 
le tíortha ar leith sa tuarascáil, lena n áirítear 
moltaí chun trédhearcacht a fheabhsú i dtaca leis 
an maoiniú a fhaigheann páirtithe polaitiúla, lena 
chinntiú go ndéanfar sócmhainní a nochtadh nuair is 
gá chun cosc a chur ar choinbhleachtaí leasa, agus 
chun cumas eagraíochtaí forghníomhaithe an dlí a 
fheabhsú. 

Thart ar €120 billiún in aghaidh na bliana an costas 
don cháiníocóir de dheasca éillithe san AE – figiúr 
atá thart ar an méid céanna le buiséad bliantúil 
iomlán an AE. 

Sa chomhrac i gcoinne na coireachta eagraithe, 
rinne an Coimisiún Eorpach reachtaíocht nua a 
mholadh agus a chaibidliú chun saibhreas coiriúil 
a choigistiú le go mbeidh sé níos éasca sócmhainní 
coirpeach a chalcadh níos tapúla má bhíonn imní ar 
ionchúisitheoirí go n imeodh siad mura ndéanfaí sin. 

AN CHOIREACHT EAGRAITHE A CHOMHRAC   
Tá léargas tugtha againn ar ghníomhaíochtaí coireachta sa chéad 
tuarascáil Eorpach frith éillithe atá curtha le chéile againn, agus tá 
dochar déanta againn do ghrúpaí coireachta eagraithe trí bheith ag dul 
sa tóir ar a mbrabúis.

GÁINNEÁIL AR DHAOINE AGUS DROCHÚSÁID GHNÉASACH LEANAÍ A 
CHOMHRAC
Tá curtha go crua againn ar gháinneálaithe daoine agus orthu siúd a 
bhaineann drochúsáid ghnéasach as leanaí.
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Tá curtha go crua ag an gCoimisiún ar gháinneálaithe daoine 
agus orthu siúd a bhaineann drochúsáid ghnéasach as leanaí. 

Mar thoradh ar an gcomharc in aghaidh an éillithe, tá laghdú 
ag teacht ar na billiúin euro a chailleann an AE gach bliain de 

dhroim gníomhaíochtaí mídhleathacha. 
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DAcIAN cIOlOş 
An Coimisinéir um Thalmhaíocht agus Forbairt na Tuaithe

CBT NÍOS NUA AIMSEARTHA: BIA MAITH DO THOMHALTÓIRÍ AGUS 
JABANNA MAITHE D’FHEIRMOIRÍ
Tá fás eacnamaíoch spreagtha againn in earnáil na talmhaíochta agus tá 
borradh curtha againn faoin easpórtáil, i roinnt de na geilleagair is mó a 
bhí thíos leis an ngéarchéim freisin.

Dearcadh nua i leith 
an Chomhbheartais 
Talmhaíochta (CBT)

Tá brú mór ar earnáil na feirmeoireachta agus ar 
an ngeilleagar tuaithe de dheasca na géarchéime 
eacnamaíche, agus níos mó ná 500 milliún 
tomhaltóir Eorpach ag brath ar sholáthar cobhsaí 
de bhia atá sábháilte agus sláintiúil. Ach tá maoiniú 
ón CBT curtha ar fáil don 12 mhilliún feirmeoir san 
AE agus tá sé ag tacú le níos mó na 46 milliún 
post sa tionscal agraibhia. A bhuí le comhaontuithe 
trádála cruthaíodh deiseanna breise easpórtála, 
agus chuidigh cinntí maidir le tásca geografacha 
agus scéimeanna nua chun táirgí a chur chun cinn le 
héileamh a spreagadh ar tháirgí ‘de dhéantús an AE’. 
I measc na dtionscnamh nua tá bearta chun níos mó 
daoine óga a spreagadh le dul isteach in earnáil na 
feirmeoireachta, agus laghdú ar an méid riaracháin 
le go mbeidh sé níos éasca torthaí agus bainne a 
sholáthar do leanaí i scoileanna chun a n aiste bia 
a fheabhsú agus an murtall a chomhrac. Ó 2010 i 
leith tá an AE i ndiaidh iompú ina onnmhaireoir glan 
táirgí agraibhia, rud atá léirithe ag an bhforbairt atá 
tagtha ar ár dtrádáil tamhaíochta.

A bhuí le comhaontuithe trádála cruthaíodh deiseanna breise 
don onnmhairiú agus tá éileamh breise anois ar tháirgí ‘de 

dhéantús an AE’.

58

T%C3%A1%20br%C3%BA%20m%C3%B3r%20ar%20earn%C3%A1il%20na%20feirmeoireachta%20agus%20ar%20an%20ngeilleagar%20tuaithe%20de%20dheasca%20na%20g%C3%A9arch%C3%A9ime%20eacnama%C3%ADche%2C%20agus%20n%C3%ADos%20m%C3%B3%20n%C3%A1%20500%20milli%C3%BAn%20tomhalt%C3%B3ir%20Eorpach%20ag%20brath%20ar%20shol%C3%A1thar%20cobhsa%C3%AD%20de%20bhia%20at%C3%A1%20s%C3%A1bh%C3%A1ilte%20agus%20sl%C3%A1inti%C3%BAil.%20Ach%20t%C3%A1%20maoini%C3%BA%20%C3%B3n%20CBT%20curtha%20ar%20f%C3%A1il%20don%2012%20mhilli%C3%BAn%20feirmeoir%20san%20AE%20agus%20t%C3%A1%20s%C3%A9%20ag%20tac%C3%BA%20le%20n%C3%ADos%20m%C3%B3%20na%2046%20milli%C3%BAn%20post%20sa%20tionscal%20agraibhia.%20A%20bhu%C3%AD%20le%20comhaontuithe%20tr%C3%A1d%C3%A1la%20crutha%C3%ADodh%20deiseanna%20breise%20easp%C3%B3rt%C3%A1la%2C%20agus%20chuidigh%20cinnt%C3%AD%20maidir%20le%20t%C3%A1sca%20geografacha%20agus%20sc%C3%A9imeanna%20nua%20chun%20t%C3%A1irg%C3%AD%20a%20chur%20chun%20cinn%20le%20h%C3%A9ileamh%20a%20spreagadh%20ar%20th%C3%A1irg%C3%AD%20%27de%20dh%C3%A9ant%C3%BAs%20an%20AE%27.%20I%20measc%20na%20dtionscnamh%20nua%20t%C3%A1%20bearta%20chun%20n%C3%ADos%20m%C3%B3%20daoine%20%C3%B3ga%20a%20spreagadh%20le%20dul%20isteach%20in%20earn%C3%A1il%20na%20feirmeoireachta%2C%20agus%20laghd%C3%BA%20ar%20an%20m%C3%A9id%20riarach%C3%A1in%20le%20go%20mbeidh%20s%C3%A9%20n%C3%ADos%20%C3%A9asca%20tortha%C3%AD%20agus%20bainne%20a%20shol%C3%A1thar%20do%20leana%C3%AD%20i%20scoileanna%20chun%20a%20n%20aiste%20bia%20a%20fheabhs%C3%BA%20agus%20an%20murtall%20a%20chomhrac.%20%C3%93%202010%20i%20leith%20t%C3%A1%20an%20AE%20i%20ndiaidh%20iomp%C3%BA%20ina%20onnmhaireoir%20glan%20t%C3%A1irg%C3%AD%20agraibhia%2C%20rud%20at%C3%A1%20l%C3%A9irithe%20ag%20an%20bhforbairt%20at%C3%A1%20tagtha%20ar%20%C3%A1r%20dtr%C3%A1d%C3%A1il%20tamha%C3%ADochta.


Agus 77 % de chríoch an AE tugtha don 
fheirmeoireacht agus don fhoraoiseacht, is gá dúinn 
aire a thabhairt dár dtalamh don am atá le teacht, 
seachas don am i láthair amháin.

De réir na rialacha nua maidir le ‘glasú’, beidh 30% 
de na híocaíochtaí díreacha a gheobhaidh feirmeoirí 
nasctha le feabhsú an chomhshaoil, mar shampla 
ceantair a chaomhnú ina ndéanfar bithéagsúlacht 
a fheabhsú. Ina theannta sin, tá 30% de na cistí 
forbartha tuaithe dírithe ar thosaíochtaí sonracha 
réigiúnacha don chomhshaol freisin.

A bhuí le bearta lena ndéanfar ceangal níos dlúithe 
idir fheirmeoirí agus taighdeoirí, beidh earnáil na 
talmhaíochta traidisiúnta in ann na riachtanais 
atá orainn sa 21ú céad a shásamh. Is bearta iad 
a spreagann nuáil agus a théann i ngleic leis an 

dúshlán bunúsach atá romhainn ¬– an chaoi ar féidir 
níos mó a tháirgeadh ach, ag an am céanna, meas a 
bheith againn ar ár n acmhainní nádúrtha agus dul 
in oiriúint don athrú aeráide.

Tá an caiteachas poiblí foriomlán ar thalmhaíocht 
cuid mhaith faoi bhun 1 % den olltáirgeacht intíre 
agus níos ísle ná an caiteachas in go leor réimsí 
beartais eile. Is cuid thábhachtach de bhuiséad an 
AE fós é toisc gur ar leibhéal an AE a chuirtear an 
maoiniú ar fáil den chuid is mó, seachas ar leibhéal 
náisiúnta nó réigiúnach.

Tuilleadh cabhrach a bheidh san athchóiriú chun 
talmhaíocht na hEorpa a dhéanamh iomaíoch agus 
chun í a fhothú ar chinntí feirmeoirí seachas ar 
roghanna lucht maorlathais — sampla den mhéid sin 
is ea an deireadh atá beartaithe le cuótaí déiríochta 
agus siúcra — agus ag an am céanna cuireann sé 
uirlisí eile ar fáil chun cabhrú le feirmeoirí déileáil 
le luaineacht agus le géarchéimeanna margaidh. 
Tá deireadh curtha againn le tacaíocht feirme a 
bheith bunaithe ar tháirgeadh stairiúil, agus tá 
critéir incháilitheachta níos doichte curtha againn 
ar fheirmeoirí gníomhacha, sa chaoi go ndéanfar 
cúnamh a dhíriú níos mó ar fheirmeoirí atá ag úsáid 
na talún go héifeachtach seachas ar úinéirí talún. 
Tugadh níos mó saoirse do na Ballstáit díriú isteach 

ar ghnéithe a bhaineann go sonrach leo féin, laistigh 
de chreat coiteann an AE. Cabhróidh na cláir um 
fhorbairt tuaithe le meas a léiriú ar éagsúlacht shaol 
agus thraidisiúin tuaithe an AE agus tacóidh siad le 
hinfheistíocht ar leibhéal réigiúnach agus ar leibhéal 
áitiúil. Chabhraíomar freisin le feirmeoirí dearcadh 
gnó níos fadtéarmaí a ghlacadh.

LUACH NÍOS FEARR AR AIRGEAD — GO MAITH DO CHÁINÍOCÓIRÍ
Tá buiséad talmhaíochta níos spriocdhírithe agus níos éifeachtúla 
bainte amach againn don 7 mbliana amach romhainn. Tá sé níos lú má 
chuirtear boilsciú san áireamh, ach tá dáileadh níos cothroime air agus 
tá sé dírithe ar phoist, ar fhás agus ar an gcomhshaol. Léirítear an méid 
sin leis an bhforbairt atá tagtha ar chaiteachas CBT.

NÍOS FEARR DON CHOMHSHAOL — GO MAITH DON TSOCHAÍ
Téann an CBT athchóirithe níos faide ná riamh chun tacaíocht a thabhairt 
do chleachtais talmhaíochta inbhuanaithe.
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Táimid ag iarraidh earnáil thraidisiúnta na talmhaíochta a 
chur in oiriúint do riachtanais an 21ú haois.

Tá an buiséad nua talmhaíochta níos cothroime agus tá sé 
dírithe ar phoist, ar an bhfás agus ar an gcomhshaol.
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TonIo BorG
An Coimisinéir um Shláinte

BAOL AILSE A LAGHDÚ AGUS TUISCINT UIRTHI A MHÚSCAILT
Chuireamar le tuiscint an phobail ar an ailse chun líon na gcásanna 
ailse a laghdú agus tá reachtaíocht láidir tugtha isteach againn maidir 
le tobac chun dul i ngleic leis an gcúis is mó le básanna inseachanta 
san AE.

Tús áite do shláinte 
na saoránach

Tá an Chomhpháirtíocht Eorpach chun Ailse a 
Chomhrac curtha ar bun ag an gCoimisiún Eorpach. 
Táimid ag cuidiú leis na Ballstáit a gcuid eolais agus 
saineolais ar chosc agus bainistiú ailse a chomhroinnt, 
agus pleananna náisiúnta dá gcuid féin a dhéanamh 
i gcoinne ailse. Ós rud é gur mhúsclaíomar tuiscint 
agus gur chuireamar treoirlínte an AE chun cinn, beidh 
tuairim is 500 milliún scagthástáil d’ailse chíche, 
d’ailse cheirbheacs agus d’ailse cholaireicteach 
déanta faoi 2020.

Is do chosc an ghalair a thugtar tús áite i gcónaí. 
Thug an Coimisiún Eorpach dlíthe nua dochta isteach 
maidir le monarú, cur i láthair agus díol tobac agus 
táirgí atá bainteach le tobac. Leis na dlíthe nua 
cuirfear leis an tuiscint atá ag daoine ar an dochar a 
dhéanann tobac don tsláinte, féachfar chuige gur lú 
an mealladh a bheidh i dtáirgí tobac do dhaoine óga, 
agus as a dheireadh sin tiocfaidh laghdú ar líon na 
mbásanna anabaí in aghaidh na bliana — mar atá 
700 000 faoi láthair.

Na feachtais atá ag tarraingt airde ar an mbaol a bhaineann 
le hailse, tá siad ag dul i ngleic leis an gcúis bháis is mó a 

d’fhéadfaí a sheachaint san AE.
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Féachann an Coimisiún Eorpach chuige go bhfuil 
cur chuige comhtháite i bhfeidhm maidir le 
sábháilteacht bia, ón bhfeirm go dtí an forc, agus 
idir na hearnálacha ar fad feadh an tslabhra bia. 
Dá réir sin, is ann do 100 000 duine a dhéanann 
seiceálacha oifigiúla ar bhreis is 20 milliún gnóthas 
bia san AE — bíodh sin i seamlais, i mbialanna, in 
ollmhargaí nó ag teorainneacha an AE féin — leis an 
mbaol do shláinte an duine a aimsiú.

Déantar bia a sheiceáil go lánchúramach sula 
gcuirtear ar bord é. Seiceálann cigirí náisiúnta an 
ann do lotnaidicídí, d’iarmhair cheimiceacha nó d’aon 
éilliú miocróbach. Fíoraíonn siad freisin go bhfuil an 
lipéadú ceart agus go bhfuil rialacha sláinteachais 
á n urramú.

Tá córas curtha ar bun againn freisin lenar féidir 
táirgí bia a leanúint ón áit ar tháinig an bia as go 
deireadh an tslabhra bia. Bhí sé sin ríthábhachtach 
chun déileáil go héifeachtúil le héigeandálaí bia 
agus le calaois bia.

Tá rialacha nua maidir le sábháilteacht cógas tugtha 
isteach ag an gCoimisiún Eorpach le féachaint chuige 
go ndéantar faireachán rialta ar na cógais uile atá 
ar díol ar mhargadh an AE agus go ngníomhaítear 
mar is ceart má dhéanann cógas díobháil d’othair. 

Tá feabhas curtha ar rannpháirtíocht othar freisin. 
Tháinig méadú 60% in 2012 ar líon na gcásanna 
inar thuairiscigh an t othar féin frithghníomhú 
díobhálach in aghaidh cógais, i gcomparáid leis an 
2 bhliain roimhe sin. Toradh is ea é sin ar an gcóras 
tuairiscithe feabhsaithe a cruthaíodh faoi na rialacha 
nua.

Tá siombail nua tugtha isteach ag an gCoimisiún 
Eorpach freisin (triantán dubh bunoscionn) le 
gur féidir cógais a bhfuil faireachán breise fós á 
dhéanamh orthu agus iad ar an margadh a aithint.

CÓGAIS SHÁBHÁILTE
Tá rialacha nua tugtha isteach againn lena chinntiú go bhfuil na cógais 
a dhíoltar ar mhargadh an AE ar na cógais is sábháilte ar domhan.

BIA SÁBHÁILTE
Tá neartú déanta againn ar na rialacha agus ar na seiceálacha atá i 
bhfeidhm ionas go mbeidh an bia is sábháilte ar domhan ag saoránaigh 
na hEorpa.
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Cinntíonn beartas sábháilteachta bia an AE leibhéal ard 
cosanta do shláinte an duine agus do leasanna tomhaltóirí.

Cinntíonn rialacha an AE go dtugtar cógais leighis d’othair 
a chomhlíonann dianchaighdeáin maidir le cáilíocht, 

sábháilteacht agus éifeachtúlacht.
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neVen MIMICa
An Coimisinéir um Beartas Tomhaltóirí

CABHRÚ LE SAORÁNAIGH A BHEITH MUINÍNEACH AS SIOPADÓIREACHT 
IN AON ÁIT SAN EORAIP
Táimid ag réiteach na bhfadhbanna a bhíonn ag saoránaigh agus iad ag 
ceannach thar theorainneacha an AE.

Tús áite a thabhairt 
do thomhaltóirí

Is mór go deo na roghanna agus na deiseanna a 
bhíonn ag tomhaltóirí sa 28 tír sa Mhargadh Aonair. 
Ní foláir lánmhuinín a bheith ag tomhaltóirí agus 
iad i mbun siopadóireachta. Le cabhair na Lárionad 
Eorpach do Thomhaltóirí, réitíodh 120 000 gearán ó 
thomhaltóirí Eorpacha ó 2010 i leith. Tá eolas faoina 
gcearta curtha amach go 290 000 tomhaltóir eile 
freisin. Tugann an líonra seo, atá maoinithe ag an 
AE, muinín do dhaoine siopadóireacht a dhéanamh 
thar theorainneacha.

Tugann Líonra na Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí, atá 
maoinithe ag an AE, muinín do shaoránaigh dul trasteorann 

chun a gcuid siopadóireachta a dhéanamh.
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Is mór ag saoránaigh na hEorpa leas ainmhithe. 
A bhuí le reachtaíocht Eorpach, tá lántoirmeasc ar 
fud na hEorpa ar chosmaidí a thástáil ar ainmhithe. 
Ciallaíonn sé sin go sábháiltear tuairim is 27 000 
ainmhí óna leithéid d’fhulaingt gach aon bhliain 
agus nach féidir táirgí cosmaideacha a tástáladh ar 
ainmhithe a dhíol ar san AE a thuilleadh.

Trí chóras RAPEX an Choimisiúin Eorpaigh, córas 
mear rabhaidh uile AE, tá cion oibre déanta ag an 
AE chun ardleibhéal cosanta sláinte agus slándála 
a chinntiú do thomhaltóirí Eorpacha, ón uair a 
dhéantar earra go dtí go n úsáidtear é ag baile. De 
bharr rialacha an AE maidir le sábháilteacht táirgí, ní 
féidir ach táirgí sábháilte a chur ar mhargadh an AE. 
Ciallaíonn sé sin gur féidir leatsa táirgí a cheannach 
agus a fhios agat nach baol do do theaghlach iad.

FÉACHAINT CHUIGE GO BHFUIL NA HEARRAÍ A CHEANNAÍMID 
SÁBHÁILTE
Cuirimid stop le breis agus 2 000 táirge dainséarach — bréagáin, 
carranna, éadaí agus earraí leictreonacha ina measc — a theacht 
isteach san Eoraip gach aon bhliain.

AINMHITHE A CHOSAINT AR THASTÁLACHA CHRUÁLACHA
Tá toirmeasc curtha againn ar thástáil ainmhithe sa tionscal cosmaidí.
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De bharr rialacha an AE maidir le sábháilteacht táirgí, ní féidir 
ach táirgí sábháilte a chur ar mhargadh an AE

Ní féidir táirgí cosmaideacha a tástáladh ar ainmhithe a chur ar 
mhargadh na hEorpa a thuilleadh.
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Conas teagmháil a dhéanamh leis an AE
    
AR AN IDIRLÍON

Tá eolas ar fáil ar shuíomh gréasáin an Aontais Eorpaigh i ngach teanga oifigiúil de chuid an AE: 

europa.eu

BUAIL ISTEACH TÚ FÉIN

Tá na céadta Ionad Eolais AE ar fud na hEorpa. Is féidir an t ionad is gaire duitse a aimsiú ar shuíomh gréasáin Europe 
Direct: europedirect.europa.eu

AR AN nGUTHÁN NÓ TRÍ RÍOMHPHOST A SHEOLADH

Is seirbhís é Europe Direct a thabharfaidh freagra ar aon cheist atá agat faoin Aontas Eorpach. Is féidir teagmháil a 
dhéanamh leis an tseirbhís sin trí ghlaoch a chur ar an uimhir shaorghlao: 0800 6 7 8 9 10 11, trí ghlaoch a chur ó 
ghutháin atá suite taobh amuigh den AE: +32 22999696 nó trí ríomhphost a sheoladh ón suíomh gréasáin Europe 
Direct: europedirect.europa.eu

LÉIGH TUILLEADH FAOIN EORAIP

Tá foilseacháin faoin AE ar fáil ach cliceáil ar an suíomh gréasáin EU Bookshop: bookshop.europa.eu

Is féidir eolas agus leabhráin ar an AE a fháil i nGaeilge ó:

Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

18 Sráid Dawson

Baile Átha Cliath 2

Tel. +353 (0) 16341111

Suíomh Gréasáin: www.euireland.ie

Ríomhphost: eu-ie-info-request@ec.europa.eu

Oifig Phairlimint na hEorpa in Éirinn

43 Sráid Theach Laighean

Baile Átha Cliath 2

Tel. +353 (0) 16057900

Suíomh Gréasáin: www.europarl.ie/irish/index.html

Ríomhphost: epdublin@europarl.europa.eu

Tá Ionadaíochtaí agus oifigí ag an gCoimisiún Eorpach agus ag an bParlaimint i ngach tír san Aontas Eorpach. 

Tá toscaireachtaí ag an gCoimisiún Eorpach in áiteanna eile ar fud an domhain freisin.
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