
TAPAIGH 
AN DEIS
An Tionscnamh Eorpach 
ó na Saoránaigh
Slí duitse an beartas 
Eorpach a mhúnlúFACTSHEET   

AN MIOTAS AGUS AN FHÍRINNE 
Is deis atá sa Tionscnamh Eorpach ó na 
Saoránaigh páirt ghníomhach a ghlacadh 
sa phróiseas daonlathach Eorpach le gur 
féidir leat dul i gcion ar bheartais an Aontais 
a mbíonn tionchar acu ar do shaol. 

AN MIOTAS 01

Mura bhfuil ann 
don reachtaíocht 
dá bharr, ní fiú é

 AN FHÍRINNE

1. Fiú amháin mura ritear 
reachtaíocht de thoradh ar 
thionscnamh, féadfaidh sé, mar 
sin féin, feasacht a ardú agus 
díospóireacht a chothú i dtaca 
le saincheisteanna áirithe.

2. Cruthaítear líonraí ar an 
leibhéal réigiúnach, náisiúnta 
agus Eorpach, bunaithe ar 
shaincheisteanna ar leith.

3. Tarraingítear aird lucht déanta 
beartas ar shaincheisteanna 
áirithe dá bharr.

AN MIOTAS 02

Tá an ráta diúltaithe an ard
 AN FHÍRINNE

1. Ní dhiúltaítear tionscnamh a chlárú ach amháin más 
léir go bhfuil an tionscnamh beartaithe lasmuigh 
de raon feidhme chumhachtaí an Choimisiúin, nó 
más rud é go bhfuil sé maslach, suaibhreosach 
nó contrártha do luachanna an Aontais.

2. Tá tuilleadh tacaíochta curtha ar fáil ag an 
gCoimisiún do na heagraithe trí sheirbhís 
neamhspleách comhairliúcháin a chur ar fáil agus 
toisc go gceadaítear anois tionscnaimh a chlárú i 
bpáirt, ar mhaithe leis an ráta diúltaithe a laghdú.

3. Cláraíodh níos mó ná 85% de na 
tionscnaimh bheartaithe ó 2015 i leith.

AN MIOTAS 03

Caint san aer is ea an Tionscnamh Eorpach ó 
na Saoránaigh ó thaobh an Choimisiúin de

 AN FHÍRINNE

1. Measann an Coimisiún go bhfuil an Tionscnamh Eorpach ó na 
Saoránaigh ar cheann de na huirlisí is tábhachtaí i dtaca le saoránaigh a 
bheith rannpháirteach i bpróiseas déanta beartais an Aontais Eorpaigh.

2. Chun go n éireoidh le tionscnamh, déanann an Coimisiún an méid seo:
 Buaileann sé leis na heagraithe
 Eagraíonn sé díospóireacht phoiblí leis na príomhpháirtithe 

leasmhara i bParlaimint na hEorpa,
 Glacann sé freagra foirmiúil.

3. A bhuí leis an rialachán nua, beidh sé níos éasca an uirlis a úsáid agus 
an próiseas leantach a fheabhsú, agus ar an gcaoi sin fágfar tuilleadh 
ama le haghaidh ardú feasachta agus díospóireachtaí níos fiúntaí.
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AN MIOTAS 04

Cúis díomá í an t easpa obair 
leantach atá déanta i dtaca le 
tionscnaimh a cuireadh i gcrích

 AN FHÍRINNE

De thoradh an tionscnaimh “Right2Water”:
1. Tá togra curtha ar aghaidh ag an gCoimisiún 

Eorpach maidir le hathbhreithniú a dhéanamh 
ar an Treoir maidir le hUisce Óil chun rochtain 
ar uisce a fheabhsú agus chun a chinntiú go 
mbíonn rochtain ag grúpaí leochaileacha agus 
imeallaithe air.

2. Tá moladh déanta an gCoimisiún Eorpach 
rochtain do gach duine ar fud an domhain ar 
uisce agus sláintíocht a bheith ar cheann de 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe chlár oibre 
na Náisiún Aontaithe do 2030.

3. Tá tagairt fhollasach nua i gColún Eorpach na 
gCeart Sóisialta don cheart ar uisce.

 
De thoradh an tionscnaimh “Stop Vivisection”:
1. D’aithin an Coimisiún go raibh gá dlús a chur 

leis an dul chun cinn atá á dhéanamh i dtaobh 
tástáil ar ainmhithe a laghdú, a chuíchóiriú 
agus córas eile a chur ina hionad.

2. Thug an Coimisiún gealltanas go dtabharfadh 
sé tacaíocht chun cineálacha cur chuige bailí 
eile a fhorbairt.

3. D’eagraigh sé comhdháil faoi conas leas a 
bhaint as an taighde ceannródaíoch atá 
déanta chun cineálacha cur chuige a shaothrú 
atá bailí ó thaobh na heolaíochta de agus nach 
gá ainmhithe a úsáid chucu.

De thoradh an tionscnaimh “Ban Glyphosate”:
1. Tháinig togra ón gCoimisiún le haghaidh 

Rialachán maidir le trédhearcacht agus 
inbhuanaitheacht mheasúnú riosca an Aontais 
sa bhiashlabhra. Ghlac Parlaimint na hEorpa 
agus an Chomhairle an Rialachán i Meitheamh 
2019. Tiocfaidh an reachtaíocht nua seo i 
bhfeidhm in Earrach 2021.

2. Cuireadh bearta nua i bhfeidhm chun 
trédhearcacht a mhéadú i ndáil le húsáid 
lotnaidicídí a údarú, a shrianadh nó a 
thoirmeasc agus béim ar chur chun feidhme 
na Treorach maidir le hÚsáid Inbhuanaithe go 
háirithe.

AN MIOTAS 05

Tá an uirlis róchasta 
agus deacair le húsáid

 AN FHÍRINNE

1. Ar bhonn aiseolas ó na páirtithe leasmhara, tá 
céimeanna praiticiúla glactha ag an gCoimisiún 
chun go mbeidh sé níos éasca an uirlis a úsáid.

2. Tá rialacha nua molta aige freisin, rialacha a 
ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
le déanaí agus a mbeidh feidhm acu ó 2020 ar 
aghaidh. A bhuí leis na rialacha nua beidh sé 
níos éasca tionscnaimh a bhunú, a chlárú, a 
eagrú agus tacú leo.

3. A bhuí leis an athbhreithniú a dhéanfar ar an 
ionstraim, tiocfaidh feabhas ar an bpróiseas 
clárúcháin agus beidh níos mó tacaíochta ar fáil 
do na heagraithe.

4. Iarrfar níos lú sonraí pearsanta chun tacú le 
tionscnamh.

5. Tá feabhas curtha ag an gCoimisiún ar na 
bogearraí bailithe ar líne atá aige, trí rochtain 
trí ghléasanna móibíleacha a fheabhsú, mar 
shampla, rud a fhágfaidh go mbeidh sé níos 
éasca do dhaoine eolas a fháil agus tacú leis 
na tionscnaimh. Ceadófar tacaíocht trí ríomh-
shainaitheantais (eID) faoi na rialacha nua 
freisin.

AN MIOTAS 06

Níl cur amach ag aon 
duine ar an Tionscnamh 
Eorpach ó na Saoránaigh

 AN FHÍRINNE

1. Ní beag an rud é an bhreis agus 9 milliún síniú a 
fuarthas le cúig bliana anuas.

2. Tá feasacht á hardú trí fheachtas cumarsáide 
atá ar siúl faoi láthair agus gníomhaíochtaí 
á ndéanamh ar leibhéal an Aontais agus ar 
leibhéal na mBallstát. Tá tuilleadh eolais anseo: 
europa.eu/citizens-initiative

3. Tá ról le himirt ag gach duine chun go n-éireoidh 
leis an Tionscnamh – ní foláir an scéal a 
scaipeadh dá bhrí sin!
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