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Ábhar: Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear 'ERASMUS DO 
CHÁCH': Clár an Aontais um Oideachas, um Oiliúint, um an Óige 
agus um an Spórt 
- Cur chuige ginearálta páirteach 

 

I. RÉAMHRÁ 

 

1. An 25 Samhain 2011, rinne an Coimisiún a thogra le haghaidh cláir de chuid an Aontais 

i réimsí an oideachais, na hoiliúna na hóige agus an spóirt do 2014-2020 dar teideal 

"Erasmus do Chách” a chur ar aghaidh chuig Pharlaimint na hEorpa agus chuig 

an gComhairle.  
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I gcomhréir leis an gcuspóir iomlán atá ag an gCoimisiún chun cuíchóiriú agus chun simpliú 
a dhéanamh, déantar gníomhaíochtaí a cumhdaíodh roimhe seo i líon áirithe clár ar leith 
(lena n-áirítear an Clár Foghlama ar Feadh an tSaoil, an tAos Óg i mBun Gníomhaíochta, 
Erasmus Mundus agus Tempus) a thabhairt le chéile i gclár amháin i dteannta gníomhaíochtaí 
ullmhúcháin i réimse an spóirt.  

 
2. €19 billiún an buiséad foriomlán atá beartaithe agus réamh-mheastar go dtiocfaidh €2bn den 

mhéid sin as ionstraimí i réimse na forbartha agus an chaidrimh sheachtraigh. 
 
3. Táthar fós ag feitheamh leis an tuairim ó Pharlaimint na hEorpa. Chuir Coiste Eacnamaíoch 

agus Sóisialta na hEorpa a thuairim in iúl an 28-29 Márta 2012 1 agus táthar ag súil leis 
an tuairim ó Choiste na Réigiún i mí Bhealtaine.  

 
4. Tar éis an-chuid oibre a dhéanamh ó mhí Eanáir i leith i meithleacha ábhartha na Comhairle 

agus tar éis do Choiste na mBuanionadaithe tabhairt faoi scrúdú domhain an 25 Aibreán 2012 
inar díríodh ar shaincheisteanna atá fós gan réiteach a shocrú, gheobhaidh na toscaireachtaí 
i gceangal leis seo téacs athbhreithnithe comhréitigh na hUachtaránachta (gan aithrisí san 
áireamh) lena mheas d'fhonn teacht ar chur chuige ginearálta páirteach 2.  

 
5. Ba cheart a thabhairt faoi deara gur chuir an Coimisiún forchoimeádas ginearálta isteach 

maidir leis an téacs ina iomláine go dtí go bhfeicfear an tuairim ó Pharlaimint 
na hEorpa agus forbairtí breise ar an gCreat Ilbhliantúil Airgeadais (CAI), agus gur chuir DK, 
MT agus UK forchoimeádais ghrinnscrúdaithe Parlaiminteacha isteach. Tugtar léiriú thíos 
ar na príomh-shaincheisteanna agus ar na príomhleasuithe a ghabhann leis 
an togra ón gCoimisiún. 

                                                 
1 CESE 825/2012 - SOC/438 
2 N.B. Ós rud é gurb ionann an Rialachán atá beartaithe agus ceann den phacáiste de thograí 

a bhaineann leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI), cuireadh forálacha go léir 
a mbaineann impleachtaí buiséadacha leo ar leataobh - agus ar an gcuma sin coinnítear iad 
amach ón gcur chuige ginearálta atáthar ag iarraidh a bhaint amach - go dtí go ndéanfar níos 
mó dul chun cinn maidir leis an CAI. Baineann na forálacha sin, a léirítear idir lúibíní 
cearnacha sa téacs, le leithreasuithe an bhuiséid (Airt. 13.1 agus Airt. 13.2), na leithdháiltí 
íosta in aghaidh na gníomhaíochta agus in aghaidh na hearnála (Airt. 13.3 agus 13.3a faoi 
seach) agus an tsaoráid ráthaíochta na n- iasachtaí do mhic léinn atá beartaithe (Airt. 7.1(a), 
Airt. 14.3 agus Airt. 22.2(a)). Sa chaoi chéanna, cuireadh lúibíní cearnacha timpeall gach 
foráil léir a bhaineann leis an gcaibidlíocht i ndáil leis an Rialachán Airgeadais 
nua agus le hairteagal caighdeánach a dhréachtú maidir le leasanna airgeadais an Aontais 
a chosaint. 
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II. SAINCHEISTEANNA AGUS LEASUITHE 

 

Go bunúsach, coinníodh an meon foriomlán atá taobh thiar den togra ón gCoimisiún, lena n-áirítear 

na cuspóirí ginearálta agus sonracha atá leis, an bhéim a leagtar leis ar an ngá atá ann le tionchar 

sistéamach agus breisluach Eorpach mar aon leis an tábhacht a bhaineann le breis éifeachtúlachta, 

solúbthachta agus simplithe riaracháin. Is díol sásaimh don chuid is mó de na Ballstáit gur athraíodh 

ó chur chuige earnáil-bhunaithe go cur chuige atá bunaithe ar tríc chineál gníomhaíochta 

(soghluaisteacht foghlama, comhar le haghaidh nuálaíochta agus dea-chleachtas, agus tacaíocht 

d'athchóiriú beartais). Ar an mbealach céanna, coinníodh an t-ainm nua atá beartaithe don Chlár 

agus na 'hainmneacha branda' a bhaineann le gach réimse agus le gach earnáil a chumhdaítear leis 

an gClár dá dtagraítear in Airteagal 16.4.  

  

É sin ráite agus d'fhonn teacht ar chomhréiteach, rinne an Uachtaránacht líon áirithe athruithe 

suntasacha ar an gcéad togra eile ón gCoimisiún agus seo a leanas achoimre orthu siúd: 

 

i) Saincheisteanna a bhaineann leis an óige (Caibidil IIa, lgh. 19-22; Airt. 13.1(a), lch. 25 

agus Airt. 17.1, lch. 33) 

 Mar fhreagra ar fhormhór mór na mBallstát atá ag iarraidh go mbeadh réimse na hóige níos 

infheicthe sa Chlár, chomh maith le chun díriú ar chomhréiteach a bhaint amach idir 

na Ballstáit sin ar thaobh amháin ar mhian leo clár leithleach ar fad a choinneáil don óige agus 

ar an taobh eile na Ballstáit a thacaigh leis an togra ón gCoimisiún le haghaidh cláir iomlán 

comhtháite lena gcumhdaítear oideachas, oiliúint agus an óige, chuir an Uachtaránacht 

caibidil ar leith isteach maidir leis an óige ina bhfuil airteagail a chomhfhreagraíonn do gach 

ceann de na trí chineál gníomhaíochta lena gcuirtear taca faoin gClár. Thairis sin, rinneadh 

foráil do leithdháileadh buiséid ar leith in Airteagal 13.1(a) agus leathnaíodh rochtain 

ar an gClár in Airteagal 17.1 lena gcuirtear óige neamheagraithe san áireamh.  
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ii) An Clár a bhainistiú (Caibidil VII, Airteagail 21-24, lgh. 36-44) 

 Rinneadh roinnt athruithe ar an gcaibidil seo d'fhonn saoirse na mBallstát a chaomhnú chun 

bainistíocht an Chláir a eagrú ar an leibhéal náisiúnta de réir mar a cheapann siad a bheith 

iomchuí. Go háirithe, beidh na Ballstáit i dteideal níos mó ná Údarás Náisiúnta amháin 

a ainmniú agus níos mó ná Gníomhaireacht Náisiúnta amháin más mian leo, cé go leagtar 

béim sa téacs freisin ar thairbhí riaracháin níos éadroime agus comhordaithe inmheánaigh 

níos fearr i dtaca le costas-éifeachtúlacht a mhéadú, chomh maith le haistrithe 

inmheánacha cistí agus cumarsáide leis an gCoimisiún a éascú. De bhreis air sin, rinneadh 

roinnt coigeartuithe chun soiléirú cé hiad na gníomhaíochtaí den Chlár a dhéanfar 

a bhainistiú go lárnach agus cé hiad na gníomhaíochtaí a bheidh á mbainistiú ar an leibhéal 

náisiúnta.  

 

(iii) Cistiú( Airt. 13.3a, lch. 26 agus Airt. 13.6, lch. 27) 

 I dtosach báire, i gcomhréir le hAirteagal 13.3 lena mbunaítear prionsabal na gcéatadán 

íosta leithdháiltí, cuireadh alt nua 13.3a isteach le haghaidh gach cinn de na trí 

chineál gníomhaíochta i measc nithe eile, d'fhonn a áirithiú go bhfaighidh 

na hearnálacha éagsúla oideachais agus oiliúna céatadáin íosta leithdháiltí chomh maith. 

Mar a léiríodh roimhe seo, ní dhéanfar plé breise maidir leis 

na huimhreacha iarbhír go dtí go ndéanfar tuilleadh dul chun cinn ar an gcaibidlíocht 

i ndáil leis an mbuiséad foriomlán don Chlár faoi chuimsiú an CAI. Ar an dara dul síos, 

d'fhonn freagairt do na hábhair imní a chuir a lán Ballstát in iúl faoin modh a úsáidtear 

chun leithdháiltí cistithe a ríomh le haghaidh Gníomhaireachtaí Náisiúnta, rinne 

an Uachtaránacht roinnt athruithe ar an téacs d'Airteagal 13.6 d'fhonn laghduithe 

suntasacha sna buiséid bhliantúla a leithdháiltear ar na Ballstáit a sheachaint 

agus ionas go laghdófaí míchothromaíochtaí iomarcacha idir na Ballstáit a d'fhéadfadh tarlú 

de bharr suímh gheografaigh nó difríochtaí sa chostas maireachtála.  
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iv) An Clár a chur chun feidhme (Airteagail 27-30, lgh. 47-49) 

 Tar éis do líon mór de na Ballstáit é a iarraidh, ní fhéadfar na gníomhartha tarmligthe 

dá dtagraítear in Airteagal 27 agus in Airteagal 28 a úsáid ach maidir le leasuithe 

ar Airteagal 22.2 a bhaineann le gníomhaíochtaí an Chláir a dhéanfar a bhainistiú 

ar an leibhéal náisiúnta agus, mar sin féin, ní fhéadfar iad a ghlacadh ach d'fhonn 

a áirithiú go mbeidh gníomhaíochtaí breise díláraithe. Thairis sin, cuireadh mionsonraí 

breise le hAirteagal 29 d'fhonn soiléiriú conas a chuirfear an Clár chun feidhme, leasaíodh 

Airteagal 30 (agus cuireadh aithris nua isteach ina theannta) ionas go réiteofaí tuairimí 

na mBallstát sin a bhfuil coistí leithleacha an Chláir uathu chun na réimsí 

difriúla a chumhdach agus tuairimí na mBallstát a thacaíonn leis 

an togra ón gCoimisiún le haghaidh coiste aonair a chumhdaíonn 

saincheisteanna earnála agus cothrománacha araon a mbeifí ag súil go seolfadh na Ballstáit 

na hionadaithe ábhartha chuige. Foráiltear leis an téacs comhréitigh d'aon Choiste an Chláir 

amháin a fhéadfaidh teacht le chéile i bhfoirmíochtaí sonracha chun 

saincheisteanna earnála a láimhseáil, más riachtanach sin.  

 

v) Tacaíocht d'institiúidí faoi na gníomhaíochtaí Jean Monnet (Airt. 10(c), lch. 18) 

 Níor choinnigh an Coimisiún ina thogra ach dhá cheann de na sé institiúid atá gníomhach 

sa réimse staidéir um lánpháirtíocht Eorpach, arb institiúidí iad a fhaigheann cistiú díreach 

faoi láthair faoin gClár Foghlama ar Feadh an tSaoil agus mhol sé go gcuirfí cistiú ar fáil 

d'institiúidí eile ar bhonn córas tairiscintí iomaíocha. Tá tuairimí éagsúla ag na Ballstáit 

i ndáil le tacaíocht an Chláir le haghaidh na n- institiúidí sin, ach bhí fonn ar thromlach mór 

na dtíortha cistiú a choinneáil do gach ceann de na sé institiúid a luaitear sa Chlár 

reatha agus rinne an Uachtaránacht leasú ar an téacs dá réir. 

 

vi) Rochtain (Airteagal 17.2, lch. 33) 

 De bhreis ar an athrú dá dtagraítear i mír (i) maidir leis an óige, rinneadh leasú ar an téacs 

d'fhonn béim a leagan ar an ngá atá ann le cuimsiú sóisialta a chur chun cinn, go háirithe 

trína áirithiú go mbeidh daoine a bhfuil riachtanais speisialta acu nó a bhfuil níos lú 

deiseanna acu rannpháirteach.  
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vii) Simpliú an Chláir 

 Ar deireadh, agus i dteannta roinnt athruithe teanga go bunúsach a rinneadh ar mhaithe le 

soiléire, is fiú béim a leagan ar dhá leasú a dhéantar d'fhonn an téacs a chuíchóiriú 

agus a shimpliú i gcomhréir leis na spriocanna a chuir an Coimisiún in iúl. Ar dtús, 

laghdaíodh líon na sainmhínithe in Airteagal 2 go suntasach ionas nach bhfuil i gceist leo 

ach téarmaí a bhaineann go sonrach leis an téacs seo nó a éilíonn míniúchán éigin. Ar 

an dara dul síos, tógadh amach na táscairí atá nasctha le gach ceann de na cuspóirí 

sonracha sa togra ón gCoimisiún agus cuireadh foclaíocht níos ginearálta ina n-ionad i ngach 

ceann de na hairteagail ábhartha agus dearbhaítear leis sin an gá atá ann le táscairí intomhaiste 

agus ábhartha, ach foráiltear leis go gcomhaontófar iad sin laistigh de Choiste an Chláir 

agus aird iomchuí á tabhairt ar na táscairí atá ann cheana féin.  

 

 

III. CÚRAM DON CHOMHAIRLE 

 

I bhfianaise an méid atá thuas, iarrtar ar an gComhairle an togra comhréitigh a leag 

an Uachtaránacht amach a mheas d'fhonn cur chuige ginearálta páirteach a chomhaontú. 

 

_________________________ 



 
9098/12  odo/SH/rs 7 
 DG E 1C   GA 

 

Togra le haghaidh  

RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE LENA 

mbunaítear "ERASMUS DO CHÁCH" 

 

Clár an Aontais um Oideachas, um Oiliúint, um an Óige agus um an Spórt. 

 

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE) 

 
[…]3 

CAIBIDIL I 

Forálacha ginearálta 
Airteagal 1 

Raon Feidhme an Chláir 

 

1. Bunaítear leis an Rialachán seo clár maidir le gníomhaíocht an Aontais i réimsí 

an Oideachais, na hOiliúna, na hÓige agus an Spóirt ar a dtugtar “Erasmus do Chách” 

(dá ngairtear “an Clár” anseo feasta). 

 

2. Cuirfear an Clár chun feidhme le haghaidh na tréimhse idir an 1 Eanáir 2014 

agus an 31 Nollaig 2020. 

 

3. Clúdaítear na réimsí a leanas leis an gclár: 

 

(a) oideachas agus oiliúint ar gach leibhéal, maidir le foghlaim ar feadh an tsaoil 

ó oideachas scoile go gairmoideachas agus gairmoiliúint (VET), ardoideachas 

agus foghlaim aosach; 

 

                                                 
3  Aithris nua le cur isteach: Ba cheart go gcuideofaí leis an gClár chun 

luachanna Eorpacha chur chun cinn i gcomhréir le hAirteagal 2 den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach. 
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(b) an óige, go háirithe foghlaim neamhfhoirmiúil agus neamhfhoirmeálta; 

 

(c) spórt, go háirithe spórt an phobail. 

 

4. Áirítear leis an gclár gné idirnáisiúnta atá dírithe ar ghníomhaíocht eachtrach an Aontais 

a thacú, lena n-áirítear a chuspóirí forbraíochta, trí chomhar idir an tAontas agus tríú tíortha.  

 

Airteagal 2 

Sainmhínithe 

 

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas: 

 

1. ciallaíonn “foghlaim ar feadh an tsaoil” an t-oideachas ginearálta, an gairmoideachas nó 

an ghairmoiliúint, an t-oideachas neamhfhoirmiúil nó an fhoghlaim neamhfhoirmiúil ar fad 

a dhéantar i rith an tsaoil, arb é an toradh atá uirthi, scileanna nó inniúlachtaí a fheabhsú ó 

thaobh cúrsaí pearsanta, cúrsaí sibhialta, cúrsaí sóisialta agus/nó ó thaobh 

na fostaíochta de, lena n-áirítear soláthar seirbhísí comhairliúcháin nó treorach; 

 

2. [...] 

 

3. ciallaíonn “soghluaisteacht foghlama” bogadh go fisiceach go tír eile nach í an tír chónaithe í, 

d’fhonn staidéar, oiliúint nó foghlaim de chineál eile a ghabháil ar láimh, lena n-áirítear 

printíseachtaí, tréimhsí oiliúna agus an fhoghlaim neamhfhoirmiúil, nó teagasc nó páirt 

a ghlacadh i ngníomhaíocht ghairmiúil forbraíochta. D’fhéadfadh sí oiliúint ullmhúcháin 

sa teanga aíochta a chuimsiú, mar aon le gníomhaíochtaí a leanann ón méid sin. Cuimsíonn 

an tsoghluaisteacht foghlama freisin malartuithe ógra, obair dheonach, foghlaim 

neamhfhoirmeálta agus neamhfhoirmiúil agus gníomhaíochtaí chun forbairt ghairmiúil 

a dhéanamh a mbíonn oibrithe don ógra páirteach iontu;  

 

4. Ciallaíonn “comhar maidir le nuálaíocht agus le dea-chleachtais” tionscadail um chomhar 

trasnáisiúnta agus idirnáisiúnta a mbíonn eagraíochtaí atá gníomhach i réimsí an oideachais, 

na hoiliúna agus/nó na hóige páirteach iontu, agus d’fhéadfadh eagraíochtaí eile a bheith 

ar áireamh ann; 
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5. Ciallaíonn “tacaíocht d’athchóiriú beartas” aon chineál gníomhaíochta arb é is aidhm di 

nuachóiriú na gcóras oideachais agus oiliúna a éascú, chomh maith le tacaíocht do bheartas 

Eorpach um an óige a fhorbairt trí bhíthin phróiseas an chomhair bheartais idir 

na Ballstáit, go háirithe Modhanna Oscailte Comhordúcháin; 

 

5a. ciallaíonn “comhpháirtíocht” comhaontú idir grúpa institiúidí agus/nó eagraíochtaí 

i dtíortha rannpháirteacha éagsúla chun comhghníomhaíochtaí Eorpacha a dhéanamh i réimse 

an oideachais, na hoiliúna agus na hóige nó chun gréasán neamhfhoirmiúil a bhunú i réimse 

ábhartha. Ó thaobh an spóirt de, ciallaíonn sí comhaontú le tríú páirtí amháin nó níos mó, 

amhail eagraíochtaí nó urraitheoirí gairmiúla spóirt i dtíortha rannpháirteacha éagsúla, 

d’fhonn foinsí breise tacaíochta a mhealladh chun cuspóirí inmhianaithe an Chláir a bhaint 

amach. 

Má bheartaítear caighdeán na comhpháirtíochta a neartú tríd an rannpháirtíocht, féadfar í 

a leathnú chuig institiúidí agus/nó eagraíochtaí ó thríú tíortha; 

 

6. Is ionann “soghluaisteacht fhíorúil” agus tacar gníomhaíochtaí a dtacaíonn teicneolaíocht 

na faisnéise agus na cumarsáide leo, arna n-eagrú ar leibhéal institiúideach, a bhaineann 

amach nó a éascaíonn taithí chomhoibritheach idirnáisiúnta i gcomhthéacs an teagaisc agus/nó 

na foghlama; 

 

7. ciallaíonn “baill foirne” daoine atá páirteach san oideachas, san oiliúint nó san fhoghlaim 

neamhfhoirmiúil don aos óg, bíodh sé ar bhonn gairmiúil nó deonach. D’fhéadfadh 

múinteoirí, oiliúnóirí, ceannairí scoile, ceannairí ógra, oibrithe don ógra agus baill foirne nach 

mbíonn ag plé go díreach leis an oideachas a bheith ar áireamh inti; 

 

8. le "obair don ógra", clúdaítear raon feidhme mór gníomhaíochtaí de chineál sóisialta, 

cultúrtha, oideachais nó polaitiúil a eagraíonn daoine óga nó a eagraítear leo nó ar a son. 

Sa réimse seach-churaclaim a bhíonn sí ar siúl agus tá sí bunaithe ar phróisis 

foghlama neamhfhoirmeálta agus neamhfhoirmiúla agus ar rannpháirtíocht ar bhonn deonach;  

 

9. ciallaíonn “daoine óga” daoine atá idir trí bliana déag d’aois agus tríocha bliain d’aois; 
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10. [...] 

 

11. [...] 

 

12. [...] 

 

13. [...] 

 

14. [...] 

 

15. ciallaíonn “comhchéimeanna” clár comhtháite staidéir a chuireann dhá institiúid 

ardoideachais ar a laghad ar fáil a bhfuil teastas céime amháin mar thoradh air arna eisiúint 

agus arna shíniú ag gach ceann de na hinstitiúidí rannpháirteacha le chéile 

agus a aithnítear go hoifigiúil sna tíortha ina bhfuil na hinstitiúidí rannpháirteacha;  

 

16. ciallaíonn “céim dhúbailte/ilchéim” clár staidéir a chuireann dhá institiúid ardoideachais 

ar a laghad (céim dhúbailte) nó níos mó institiúidí ardoideachais (ilchéim) ar fáil 

ina bhfaigheann an mac léinn teastas céime ar leith ó gach ceann de na hinstitiúidí 

rannpháirteacha ar an gcéim a bheith críochnaithe; 

 
17. [...] 

 

18. [...] 

 

19. [...] 

 

20. [...] 

 
21. [...] 
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22. [...] 

 

23. [...] 

 

24. [...] 

 

25. [...] 

 

26. [...] 

 

26. ciallaíonn “uirlisí trédhearcachta agus aitheantais an Aontais” ionstraimí 

a chuidíonn le geallsealbhóirí torthaí foghlama agus cáilíochtaí a thuiscint, a léirthuiscint 

agus, más iomchuí, a aithint ar fud an Aontais; 

 

27. ciallaíonn “tíortha comharsanachta” na tíortha agus na críocha atá liostaithe [san Iarscríbhinn 

a ghabhann le Rialachán XX/2012 ó Рharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle an X YY 

2012] lena mbunaítear Ionstraim Eorpach um Chomharsanacht: An Ailgéir, an Airméin, 

an Asarbaiseáin, an Bhealarúis, an Éigipt, an tSeoirsia, Iosrael, an Iordáin, an Liobáin, 

an Libia, Poblacht na Moldóive, Maracó, an chríoch Phalaistíneach faoi fhorghabháil, 

an tSiria, an Túinéis agus an Úcráin; 

 

28. [...] 

 

29. ciallaíonn "spórt an phobail" spórt eagraithe a imríonn an lucht spóirt amaitéarach go háitiúil 

agus spórt do chách. 
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Airteagal 3 

Cuspóir ginearálta an Chláir 

 

Rannchuideoidh an clár leis an méid seo a leanas:  

- cuspóirí na straitéise Eoraip 2020, lena n-áirítear an príomhsprioc oideachais,  

- cuspóirí don chreat straitéise le haghaidh comhair Eorpaigh maidir le hoideachas 

agus le hoiliúint ("ET2020"), lena n-áirítear na tagarmharcanna;  

- forbairt inbhuanaithe tríú tíortha i réimse an ardoideachais;  

- na cuspóirí is mó atá ag an gcreat athnuaite le haghaidh Comhair Eorpaigh i Réimse na hÓige 

(2010-2018) agus  

- an ghné Eorpach den spórt a fhorbairt a bheadh ag teacht le plean oibre an Aontais don spórt.  

 

 

Airteagal 4  

Breisluach Eorpach 

 

1. Ní thacóidh an Clár ach leis na gníomhartha agus leis na gníomhaíochtaí sin a d’fhéadfadh 

breisluach Eorpach a chur ar fáil agus a chuidíonn leis an gcuspóir ghinearálta dá dtagraítear 

in Airteagal 3 a bhaint amach.  

 
2. Áiritheofar breisluach Eorpach ghníomhartha agus ghníomhaíochtaí an Chláir go háirithe 

trí na nithe seo a leanas: 

 
(a) an ghné thrasnáisiúnta atá acu, go háirithe maidir le soghluaisteacht agus comhar 

atá dírithe ar thionchar sistéamach inbhuanaithe a bhaint amach;  

 (b) comhlántacht agus sineirge le cláir agus le beartais náisiúnta, idirnáisiúnta agus eile 

de chuid an Aontais;  

(c) an méid a chuireann siad le huirlisí trédhearcachta agus aitheantais an Aontais 

a úsáid go héifeachtach. 
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CAIBIDIL II 

Oideachas agus Oiliúint  

Airteagal 5 
Cuspóirí sonracha  

 
1. I gcomhréir leis an gcuspóir ginearálta, go háirithe cuspóirí an chreata straitéisigh 

don chomhar Eorpach in oideachas agus in oiliúint ("ET2020"), chomh maith le tacú le 
forbairt inbhuanaithe tríú tíortha i réimse an ardoideachais, saothrófar leis an gClár 
na cuspóirí sonracha seo a leanas i réimse an oideachais agus na hoiliúna:  

 
(a) Leibhéal na n- inniúlachtaí agus na scileanna lárnacha a fheabhsú go háirithe 

i ndáil le hábharthacht na n- inniúlachtaí agus na scileanna sin maidir le margadh 
an tsaothair agus leis an tsochaí, go háirithe trí 
dheiseanna soghluaisteachta foghlama a mhéadú, agus trí chomhar idir oideachas 
agus oiliúint chomh maith le saol na hoibre a neartú; 

 
(b) Feabhsuithe ar ardchaighdeán, barr feabhais i nuálaíocht agus idirnáisiúnú ar leibhéal 

na n- institiúidí oideachais agus oiliúna a chothú, go háirithe trí chomhar 
trasnáisiúnta idir soláthraithe oideachais agus oiliúna agus geallsealbhóirí eile 
a fheabhsú. 

 
(c) Teacht chun cinn limistéir Eorpaigh um fhoghlaim ar feadh an tsaoil a spreagadh, 

athchóirithe beartas a chomhlánú ar an leibhéal náisiúnta agus nuachóiriú ar chórais 
oideachais agus oiliúna a chothú, go háirithe trí chomhar maidir le beartas a fheabhsú, 
trí úsáid níos fearr a bhaint as uirlisí trédhearcachta an Aontais, agus trí dhea-chleachtais 
a scaipeadh; 

 
(d) Gné idirnáisiúnta an oideachais agus na hoiliúna a fheabhsú, go háirithe trí chomhar idir 

institiúidí an Aontais agus institiúidí tríú tíre sa ghairmoideachas agus sa ghairmoiliúint 
(VET) agus san ardoideachas, trí bhíthin institiúidí ardoideachais na hEorpa a dhéanamh 
níos tarraingtí agus tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíocht sheachtrach 
an Aontais, lena n-áirítear a chuid cuspóirí forbartha tríd an tsoghluaisteacht 
agus comhar idir institiúidí ardoideachais an Aontais agus tríú tíortha a chur chun cinn 
agus trí fhorbairt spriocdhírithe acmhainní i dtríú tíortha. 
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(e) Teagasc agus foghlaim teangacha a fheabhsú agus éagsúlacht teangacha agus feasacht 

idirchultúrtha a chur chun cinn 

 

(f) Barr feabhais i ngníomhaíochtaí teagaisc agus taighde maidir leis an lánpháirtíocht 

Eorpach a chur chun cinn trí bhíthin ghníomhaíochtaí Jean Monnet ar fud an domhain, 

dá dtagraítear in Airteagal 10. 

 

 

2. Ar mhaithe le meastóireacht a dhéanamh ar an gClár, glacfaidh an Coimisiún, táscairí 

intomhaiste agus ábhartha i ndáil leis na cuspóirí sonracha i gcomhréir leis an nós 

imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 30(2). Cuirfidh an Coimisiún na táscairí 

atá bunaithe cheana féin i réimse an oideachais agus na hoiliúna san áireamh.  

 

Airteagal 6 

Gníomhaíochtaí an Chláir 

 

1. I réimse an oideachais agus na hoiliúna, saothrófar na cuspóirí seo a leanas leis an gclár 

trí bhíthin na dtrí chineál gníomhaíochta seo a leanas, fad a urramófar na struchtúir 

agus na riachtanais ar leith a bhaineann le hearnálacha an oideachais agus na hoiliúna:  

 
(a) Soghluaisteacht foghlama daoine aonair 

(b) Comhar um an nuáil agus um dhea-chleachtais  

(c) Tacaíocht d’athchóiriú beartas. 

 

2. Déantar cur síos ar ghníomhaíochtaí sonracha Jean Monnet in Airteagal 10. 
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Airteagal 7  

Soghluaisteacht foghlama daoine aonair 

 

1. Trí ghníomhaíocht maidir le soghluaisteacht foghlama daoine aonair cothófar: 

 

(a) soghluaisteacht mhic léinn an ardoideachais agus na gairmoiliúna idir 

na tíortha rannpháirteacha dá dtagraítear in Airteagal 18. D'fhéadfadh tréimhse staidéir 

in institiúid chomhpháirtíochta a bheith i gceist leis an tsoghluaisteacht sin, nó tréimhse 

oiliúna nó printíseacht thar lear. [Cothófar soghluaisteacht céime ar leibhéal 

Máistreachta tríd an tsaoráid chun iasachtaí do mhic léinn a ráthú dá dtagraítear in 

Airteagal 14(3).]  

 

(b) soghluaisteacht foirne, sna tíortha rannpháirteacha dá dtagraítear in Airteagal 18. 

D’fhéadfadh teagasc nó páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí 

forbartha gairmiúla thar lear a bheith i gceist leis an tsoghluaisteacht seo. 

 

2. Chomh maith leis sin, leis an ngníomhaíocht seo, cothófar soghluaisteacht idirnáisiúnta mac 

léinn, daoine óga agus ball foirne chuig tríú tíortha agus ó thríú tíortha 

i ndáil le hardoideachas, lena n-áirítear soghluaisteacht atá eagraithe ar bhonn 

comhchéimeanna, céimeanna dúbailte nó ilchéimeanna glaonna ardchaighdeáin nó 

comhghlaonna.  

 

Airteagal 8 

Comhar um an nuáil agus um dhea-chleachtais 

 

1. Trí ghníomhaíocht i ndáil leis an gcomhar um an nuáil agus um dhea-chleachtais cothófar:  

 
(a) comhpháirtíochtaí straitéiseacha idir eagraíochtaí agus/nó institiúidí a bhfuil baint 

acu le hoideachas agus le hoiliúint nó le hearnálacha ábhartha eile, arb aidhm leo 

comhthionscnaimh a fhorbairt agus a chur chun feidhme, agus idirmhalartú na taithí 

agus na piarfhoghlama a chur chun cinn; 
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(b) comhpháirtíochtaí idir saol na hoibre agus institiúidí oideachais agus oiliúna mar seo 

a leanas: 

 

– Comhaontais Eolais idir institiúidí ardoideachais agus saol na hoibre don chuid 

is mó a chuireann an chruthaitheacht, an nuáil agus an fhiontraíocht chun cinn 

trí dheiseanna foghlama ábhartha a thairiscint, lena n-áirítear curaclaim 

nua a fhorbairt; 

 

– Comhaontais Scileanna Earnála idir soláthraithe oideachais 

agus oiliúna agus saol na hoibre a chuireann an infhostaitheacht chun cinn, 

a chruthaíonn curaclaim nua atá dírithe ar earnálacha ar leith nó curaclaim 

nua tras-earnála, ina fhorbraítear bealaí nuálacha gairmtheagaisc 

agus gairmoiliúna agus a chuireann uirlisí trédhearcachta agus aitheantais 

an Aontais i bhfeidhm. 

 

(c) Ardáin tacaíochta TF, lena n-áirítear Ríomhnascadh, ina gcumhdaítear 

na hearnálacha oideachais agus oiliúna lena gceadaítear an phiarfhoghlaim , 

an tsoghluaisteacht fhíorúil agus malartuithe an dea-chleachtais, agus lena dtugtar 

rochtain do rannpháirtithe ó thíortha comharsanachta. 

 

2. Cothófar forbairt, forbairt acmhainní, lánpháirtiú réigiúnach, malartuithe eolais agus próisis 

nuachóirithe leis an ngníomhaíocht seo chomh maith trí bhíthin comhpháirtíochtaí idir 

institiúidí ardoideachais an Aontais agus tríú tíortha mar aon le hearnáil na hóige, go sonrach 

maidir le piarfhoghlaim agus comhthionscadail oideachais, a chuirfidh comhar réigiúnach 

chun cinn, go háirithe le tíortha comharsanachta.  
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Airteagal 9 

Tacaíocht d’athchóiriú beartas  

 

1. Áireofar ar ghníomhaíocht maidir le tacaíocht d’athchóiriú beartas gníomhaíochtaí 

a thionscnaítear ar leibhéal an Aontais a bhaineann leis na nithe seo a leanas:  

 
(a) na gníomhaíochtaí sin a bhaineann le chur chun feidhme chlár oibre bheartas an Aontais 

i ndáil leis an oideachas agus an oiliúint, lena n-úsáidtear an Modh Oscailte 

Comhordúcháin, agus na gníomhaíochtaí sin a bhaineann le próiseas 

Bologna agus próiseas Chóbanhávan;  

 

(b) uirlisí trédhearcachta agus aitheantais an Aontais a chur chun feidhme 

i dtíortha rannpháirteacha - go háirithe Europass, an Creat Eorpach um Cháilíochtaí 

(EQF), an Córas Eorpach d’Aistriú Creidmheasa (ECTS), an Córas 

Creidmheasa Eorpach don Ghairmoideachas agus don Ghairmoiliúint (ECVET), Creat 

Tagartha Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta i nGairmoideachas agus Gairmoiliúint 

(EQAVET), Clár Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta (EQAR) agus Cumann Eorpach um 

Dhearbhú Cáilíochta san Ardoideachas (ENQA) - agus tacaíocht do Líonraí ar fud 

an AE;  

 

© an t-idirphlé maidir le beartas le geallsealbhóirí Eorpacha ábhartha i réimse 

an oideachais agus na hoiliúna; 

 

(d) na Lárionaid Náisiúnta um Aitheantas Acadúil (NARIC), na líonraí Eurydice 

agus Euroguidance, mar aon leis na Lárionaid Tacaíochta Náisiúnta um Ríomhnascadh, 

na Lárionaid Náisiúnta Europass, agus na hOifigí Faisnéise 

Náisiúnta sna tíortha comharsanachta agus sna tíortha aontacha, sna tíortha is iarrthóirí 

agus sna tíortha a d’fhéadfadh a bheith ina n-iarrthóirí amach anseo nach bhfuil páirt 

iomlán á glacadh acu sa chlár. 

 

2. Cothófar freisin, leis an ngníomhaíocht seo, an t- idirphlé maidir le beartas le 

tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta.  
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Airteagal 10 

Gníomhaíochtaí Jean Monnet 

 

Beidh sé d’aidhm ag na gníomhaíochtaí Jean Monnet: 

 

(a) teagasc agus taighde a chur chun cinn maidir le lánpháirtíocht Eorpach ar fud an domhain 

i measc sain-acadóirí, foghlaimeoirí agus saoránach, go sonrach trí bhíthin 

Chathaoireacha Jean Monnet a chruthú agus gníomhaíochtaí acadúla eile, agus trí chabhair 

a chur ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí forbartha eolais eile in institiúidí ardoideachais; 

 

(b) tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí institiúidí acadúla Eorpacha nó cumann acadúil 

atá gníomhach sa réimse staidéir um lánpháirtíocht Eorpach agus tacaíocht a thabhairt 

do lipéad Jean Monnet maidir le barr feabhais. 

 

(c) tacaíocht a thabhairt do na hinstitiúidí seo a leanas a bhfuil aidhm leasa Eorpaigh á saothrú 

acu; 

(i) Institiúid Ollscoile Eorpach Fhlórans; 

(ii) Coláiste na hEorpa (campais Bhrugge agus Natolin); 

(iii) an Institiúid Eorpach um Riarachán Poiblí (IERP), Maastricht; 

(iv) Acadamh an Dlí Eorpaigh, Trier; 

(v) an Ghníomhaireacht Eorpach don Fhorbairt san Oideachas um Riachtanais Speisialta, 

Odense; 

(vi) an tIonad Idirnáisiúnta d'Oiliúint Eorpach (IIOE), Nice. 

 

(d) díospóireacht beartais agus malartuithe idir an saol acadúil agus lucht ceaptha beartas a chur 

chun cinn maidir le tosaíochtaí beartais an Aontais. 
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CAIBIDIL II a (nua)  

An óige: 

 
Airteagal 10a (nua) 

Cuspóirí sonracha 

 

1. I gcomhréir leis an gcuspóir ginearálta, go háirithe cuspóirí an chreata athnuaite 

don chomhoibriú Eorpach i réimse na hóige (2010-2018) saothrófar, leis an gClár, na cuspóirí 

sonracha seo a leanas i réimse na hóige: 

 

(a) Leibhéal príomhinniúlachtaí agus príomhscileanna daoine 

óga a fheabhsú, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil deiseanna níos lú acu, mar 

aon lena rannpháirtíocht sa saol daonlathach san Eoraip agus i margadh an tsaothair, 

a saoránacht ghníomhach, a gcuimsiú sóisialta agus a ndlúthpháirtíocht a chur chun 

cinn, go sonrach trí dheiseanna soghluaisteachta foghlama a mhéadú do dhaoine óga, 

dóibh siúd atá gníomhach in obair leis an aos óg nó in eagraíochtaí don aos óg 

agus do chinnirí ógra, agus trí naisc idir réimse na hóige agus margadh an tsaothair 

a neartú; 

 

(b) feabhsú na cáilíochta a chothú san obair leis an aos óg, go mór mór trí fheabhas a chur 

ar an gcomhar idir eagraíochtaí don óige agus/nó geallsealbhóirí eile; 

 

(c) tacú leis an gcomhar Eorpach agus athchóirithe beartais a chomhlánú ar an leibhéal 

áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta i réimse na hóige, beartas don ógra a fhorbairt a bheidh 

bunaithe ar eolas agus ar fhianaise agus an fhoghlaim 

neamhfhoirmeálta agus neamhfhoirmiúil a aithint, go sonrach trí chomhar beartais 

a fheabhsú, trí leas níos fearr a bhaint as uirlisí trédhearcachta agus aitheantais 

an Aontais agus trí dhea-chleachtais a scaipeadh; 
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(d) feabhas a chur ar ghné idirnáisiúnta na ngníomhaíochtaí i réimse na hóige 

i gcomhlántacht le gníomhaíocht sheachtrach an Aontais, go mór mór tríd 

an tsoghluaisteacht agus an comhar a chur chun cinn idir geallsealbhóirí an Aontais 

agus geallsealbhóirí tríú tíortha agus eagraíochtaí idirnáisiúnta i réimse na hóige, 

agus trí acmhainní a thógáil ar bhealach sprioc-dhírithe i dtríú tíortha. 

 

2. Chun meastóireacht a dhéanamh ar an gClár, glacfaidh an Coimisiún táscairí intomhaiste, 

ábhartha i ndáil leis na cuspóirí sonracha, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdaithe 

dá dtagraítear in Airteagal 30(2). Cuirfidh an Coimisiún na táscairí atá bunaithe cheana féin 

i réimse na hóige san áireamh. 

 

 
Airteagal 10b (nua) 

Gníomhaíochtaí an Chláir 

 

I réimsí na hóige, saothrófar cuspóirí an chláir trí bhíthin na dtrí chineál gníomhaíochta seo 

a leanas: 

 

(a) Soghluaisteacht foghlama daoine aonair; 

 

(b) Comhar um an nuáil agus um dhea-chleachtais; 

 

(c) Tacaíocht d’athchóiriú beartas. 
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Airteagal 10c (nua)  

Soghluaisteacht foghlama daoine aonair 

 

1. Trí ghníomhaíocht soghluaisteachta foghlama do dhaoine aonair cothófar: 

 

(a) soghluaisteacht daoine óga i ngníomhaíochtaí neamhfhoirmeálta agus 

neamhfhoirmiúla idir na tíortha rannpháirteacha dá dtagraítear in Airteagal 18. 

D'fhéadfadh malartuithe óige agus obair dheonach tríd an tSeirbhís Dheonach Eorpach 

a bheith i gceist leis an tsoghluaisteacht seo;  

 

(b) soghluaisteacht iad siúd atá gníomhach in obair leis an aos óg nó in eagraíochtaí don aos 

óg agus soghluaisteacht cinnirí ógra. D'fhéadfadh oiliúint agus gníomhaíochtaí 

líonraithe a bheith i gceist leis an tsoghluaisteacht seo; 

 

2. Leis an ngníomhaíocht sin, tacófar le soghluaisteacht idirnáisiúnta daoine óga, daoine 

atá gníomhach in obair leis an aos óg nó in eagraíochtaí don aos óg agus cinnirí ógra, chuig 

tríú tíortha agus ó na tíortha sin. 

 

 

Airteagal 10d (nua) 

Comhar um an nuáil agus um dhea-chleachtais 

 

1. Tríd an gcomhar um an nuáil agus um dhea-chleachtais cothófar: 

 

(a) comhpháirtíochtaí straitéiseacha idir eagraíochtaí a bhfuil baint acu le réimse na hóige, 

arb é is aidhm dóibh tionscnaimh chomhpháirteacha a chur chun feidhme, lena n-áirítear 

tionscnaimh don aos óg agus tionscadail saoránachta, agus arb é is aidhm dóibh 

an tsaoránacht ghníomhach, an rannpháirtíocht sa saol daonlathach 

agus an fhiontraíocht a fhorbairt, tríd an bpiarfhoghlaim agus trí idirmhalartú na taithí; 

 

(b) ardáin tacaíochta TF i réimse na hóige agus an phiarfhoghlaim, obair 

eolasbhunaithe leis an aos óg agus idirmhalartú na ndea-chleachtas. 
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2. Leis an ngníomhaíocht seo, tacófar freisin leis an bhforbairt, le tógáil na n-acmhainní 

agus le hidirmhalartú faisnéise i réimse na hóige trí mheán comhpháirtíochtaí idir an tAontas 

agus tríú tíortha, go mór mór tíortha comharsanachta agus go sonrach tríd an bpiarfhoghlaim. 

 

Airteagal 10e (nua) 

Tacaíocht d’athchóiriú beartas  

 

1. Le tacaíocht d'athchóiriú na mbearta, áireofar gníomhaíochtaí a bhaineann leis an méid thíos: 

 

(a) Gníomhaíochtaí a bhfuil baint acu le cur chun feidhme chlár oibre bheartas an Aontais 

i réimse na hóige, ag baint leas as an Modh Oscailte Comhordúcháin; 

 

(b) cur chun feidhme uirlisí trédhearchachta agus aitheantais an Aontais 

sna tíortha rannpháirteacha, go mór mór an t-Ógphas, agus tacaíocht do líonraí ar fud 

an AE agus do ENRanna Eorpacha um an Óige; 

 

(c) idirphlé maidir le beartas le geallsealbhóirí ábhartha Eorpacha i réimse 

na hóige, lena n-áirítear an t-idirphlé struchtúrtha le daoine óga; 

 

(d) Fóram Eorpach na hÓige, ionaid acmhainní chun obair leis an aos óg a fhorbairt 

agus líonra Eurodesk. 

 

2. Cothófar an t- idirphlé maidir le beartas le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta leis 

na ngníomhaíocht seo chomh maith. 
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CAIBIDIL III  

An Spórt  

 
Airteagal 11  

Cuspóirí sonracha  

 

1. I gcomhréir leis an gcuspóir ginearálta agus le plean oibre an Aontais don spóirt, díreofar, leis 

an gClár, go príomha ar spórt an phobail agus saothrófar na cuspóirí sonracha seo a leanas 

i réimse an spóirt: 

 

(a) dul i ngleic le bagairtí trasteorann ar an spórt, amhail dópáil, cluichí a fheallshocrú, 

foréigean, ciníochas agus éadulaingt;  

 

(b) dea-rialachas i spórt agus déghairmeacha na lúthchleasaithe a chur chun cinn 

agus a thacú; 

 

(c) gníomhaíochtaí deonacha a chur chun cinn sa spórt chomh maith leis an gcuimsiú 

sóisialta, comhdheiseanna agus an ghníomhaíocht shláintiúil choirp, trí rannpháirtíocht 

mhéadaithe sa spórt. 

 

2. I gcomhréir leis an nós imeachta scrúdaithe dá dtagraítear in Airteagal 30(2), glacfaidh 

an Coimisiún, táscairí intomhaiste, ábhartha i ndáil leis na cuspóirí sonracha.  
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Airteagal 12 
Gníomhaíochtaí 

 

1. Leanfar cuspóirí an chomhair sa spórt trí na gníomhaíochtaí trasnáisiúnta seo, agus ar cheart 

é go ndíreofaí go príomha ar spórt ón mbonn aníos: 

 

(a) tacaíocht do thionscadail chomhoibritheacha; 

(b) [...] 

(c) tacaíocht maidir leis an mbonn fianaise faoi bheartas a cheapadh a neartú; 

(d) [...] 

(e) idirphlé le geallsealbhóirí Eorpacha ábhartha. 

 

2. Leis na gníomhaíochtaí spóirt dá dtagraítear i mír 1, déanfar, nuair is iomchuí, cistiú 

forlíontach a ghiaráil trí bhíthin comhpháirtíochtaí le tríú páirtithe amhail gnóthais 

phríobháideacha. 
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CAIBIDIL IV 

Forálacha Airgeadais 
 

Airteagal 13  

Buiséad  

 

1. Socrófar gur EUR [17 299 000 000] an t- imchlúdach airgeadais chun an Clár seo a chur chun 

feidhme ón 1 Eanáir 2014 i leith.  

 
Déanfar na méideanna seo a leanas a leithdháileadh ar ghníomhaíochtaí an Chláir 

 

(a) EUR [16 741 738 000] le haghaidh gníomhaíochtaí i réimse an oideachais, 

na hoiliúna agus na hóige, ar méid é as a leithdháilfear EUR [xxx] don óige, 

dá dtagraítear faoi Airteagal 6)1) agus faoi Airteagal 10b;  

 

(b) EUR [318 435 000] le haghaidh ghníomhaíochtaí Jean Monnet, dá dtagraítear 

faoi Airteagal 10; 

 

(c) EUR [238 827 000] le haghaidh gníomhaíochtaí a bhaineann leis an Spórt, 

dá dtagraítear i gCaibidil III.  

 

2. De bhreis ar an imchlúdach airgeadais mar atá léirithe i mír 1, agus d’fhonn gné idirnáisiúnta 

an ardoideachais a chur chun cinn, déanfar méad táscach EUR [1 812 100 000] ó 

na hionstraimí seachtracha éagsúla (an Ionstraim do Chomhar um Fhorbairt, an Ionstraim 

Eorpach um Chomharsanacht, an Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais, an Ionstraim 

um Chomhpháirtíocht agus an Ciste Eorpach Forbraíochta), a leithdháileadh 

ar ghníomhaíochta maidir le soghluaisteacht foghlama chuig tíortha nó ó thíortha seachas 

na tíortha dá dtagraítear in Airteagal 18(1) agus ar idirphlé comhair 

agus beartais le húdaráis/le hinstitiúidí/le heagraíochtaí ó na tíortha sin. Beidh feidhm 

ag forálacha an Rialacháin seo maidir le húsáid na gcistí sin. 
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 Cuirfear an cistiú ar fáil trí 2 chionroinnt ilbhliantúil nach gcumhdófar leo ach 

na chéad 4 bliana agus na 3 bliana a bheidh fágtha faoi seach. Taispeánfar an cistiú seo 

i bpleanáil tháscach ilbhliantúil na n-ionstraimí seo, i gcomhréir le riachtanais 

shainaitheanta agus tosaíochtaí sainaitheanta na dtíortha lena mbaineann. Féadfar 

athbhreithniú a dhéanamh ar an gcionnroint, i gcomhréir le tosaíochtaí seachtracha 

an Aontais, i gcás cúinsí móra nach rabhthas ag súil leo nó i gcás athruithe móra polaitíochta. 

Féadfar an comhar le tíortha nach bhfuil rannpháirteach a bhunú, i gcás inarb iomchuí, 

ar leithreasuithe breise ó thíortha atá rannpháirteach agus ní foláir an comhar sin a chur ar fáil 

i gcomhréir le nósanna imeacht nach foláir a chomhaontú leis na tíortha sin.  

 
3. I gcomhréir le breisluach Eorpach na dtrí chineál ghníomhaíochta dá dtagraítear in 

Airteagal 6(1) agus in Airteagal 10b, beidh na suimeanna a chuirtear in iúl in 

Airteagal 13.1(a) cionroinnte go táscach mar a leanas: 

– cionroinntear [65%] den tsuim seo ar shoghluaisteacht foghlama daoine;  

– cionroinntear [26%] den tsuim seo ar chomhar um an nuáil agus an dea-chleachtas; 

– cionroinntear [4%] den tsuim seo ar thacaíocht i ndáil le hathchóiriú beartas;  

– le [3%] den tsuim seo cumhdófar na deontais oibriúcháin a thugtar 

do na Gníomhaireachtaí Náisiúnta; 

– le [2%] den tsuim seo cumhdófar caiteachas riaracháin. 

 

3a. Faoi réir Airteagal 13.1(a) den Rialachán seo, ní bheidh an méid a chionroinntear 

ar phríomhearnálacha an oideachais agus na hoiliúna de bharr chur chun feidhme an Chláir 

níos lú ná na suimeanna seo a leanas: 

– Ardoideachas: [25%] 

– Gairmoideachas agus gairmoiliúint: [15%] 

– Oideachas ar scoil: [7%] 

– Oideachas do dhaoine fásta: [2%] 
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4. Féadfar freisin caiteachas a bhaineann le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, 

iniúchóireachta agus luachála a chumhdach leis an gcionnroinnt airgeadais don Chlár, 

ar gníomhaíochtaí iad a cheanglaítear le haghaidh bainistiú an Chláir agus lena chuid cuspóirí 

a bhaint amach; go háirithe staidéir, cruinnithe saineolaithe, gníomhaíochtaí faisnéise 

agus cumarsáide, lena n-áirítear cur in iúl corparáideach thosaíochtaí polaitíochta an Aontais 

a mhéid a bhaineann siad le cuspóirí ginearálta an Rialacháin seo, caiteachas a bhaineann le 

TF lena ndírítear ar phróiseáil agus malartú faisnéise, in éineacht leis an gcaiteachas uile 

ar theicneolaíocht agus ar chúnamh riaracháin eile nach mór don Choimisiún a dhéanamh 

chun an Clár a bhainistiú. 

 
5. Féadfar na costais maidir leis an gcúnamh riaracháin agus teicneolaíochta is gá d'fhonn 

an t-aistriú idir an Clár agus na bearta a ghlactar faoi na cinntí seo a leanas a áirithiú 

a chumhdú leis an leithroinnt airgeadais: Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE lena mbunaítear 

an Clár Foghlaim ar Feadh an tSaoil, Cinneadh Uimh. 1719/2006/CE lena mbunaítear an Clár 

An tAos Óg i mBun Gníomhaíochta agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE lena mbunaítear 

an Clár Erasmus Mundus. Da mbeadh gá leis sin, d'fhéadfaí leithreasuithe a chur isteach 

sa bhuiséad i ndiaidh 2020 chun costais amhail sin a chumhdú, d'fhonn bainistiú 

na ngníomhartha agus na ngníomhaíochtaí nach mbeidh curtha i gcrích faoin 31 Nollaig 2020 

a chumasú. 

 
6. Cionroinnfear na cistí don tsoghluaiseacht foghlama daoine dá dtagraítear in Airteagal 6.1(a) 

agus in Airteagal 10b(a) ar bhonn an daonra agus an chostais mhaireachtála sa Bhallstát, 

ar bhonn an fhaid slí idir phríomhchathracha na mBallstát agus ar bhonn feidhmíochta, ar cistí 

iad nach foláir do Ghníomhaireacht Náisiúnta iad a bhainistiú. Is ionann an paraiméadar 

feidhmíochta agus 25% de na cistí iomlána de réir na gcritéar dá dtagraítear i mír 7 

agus i mír 8. Na cistí do na comhpháirtíochtaí straitéiseacha sin dá dtagraítear in 

Airteagal 8(1)(a) agus in Airteagal 10d (1)(a) a roghnóidh Gníomhaireacht 

Náisiúnta agus a ndéanfaidh an Ghníomhaireacht sin bainistiú orthu, cionnroinnfear na cistí 

sin ar bhonn critéar a shaineoidh an Coimisiún i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdaithe 

dá dtagraítear in Airteagal 30(2). Ba cheart na foirmlí sin, a mhéid is féidir, a bheith neodrach 

maidir le córais éagsúla oideachais agus oiliúna na mBallstát, ba cheart laghduithe móra 

ar an mbuiséad bliantúil a chionroinntear do na Ballstáit ó bhliain go chéile a sheachaint leo 

agus ba cheart neamhchothromaíochtaí iomarcacha i leibhéal na ndeontas a chionroinntear 

a íoslaghdú leo. 
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7. Tá feidhm ag cionroinnt cistí a bhunaítear ar fheidhmíocht d'fhonn úsáid éifeachtach 

agus éifeachtúil acmhainní a chur chun cinn. Is ar na sonraí is déanaí atá ar fáil a bhunófar 

na critéir as a mbaintear feidhm chun feidhmíocht a thomhas agus is dírithe go háirithe 

ar an méid a leanas a bheidh siad: 

 
(a) leibhéal na táirgeachta réadaithe bliantúla: 

 

(b) leibhéal na n- íocaíochtaí réadaithe bliantúil. 

 

8. Beidh cionroinnt na gcistí don bhliain 2014 bunaithe ar na sonraí is déanaí atá ar fáil 

maidir le gníomhaíochtaí a rinneadh agus maidir leis an leibhéal den bhuiséad a caitheadh faoi 

na Cláir Foghlaim ar Feadh an tSaoil, An tAos Óg i mBun Gníomhaíochta agus Erasmus 

Mundus suas go dtí an 1 Eanáir 2014. 

 

9. Féadfar tacaíocht a sholáthar leis an gClár trí rialacha mionsonraithe 

sonracha cistithe, go háirithe iad siúd a leagtar amach in Airteagal 14(3). 

 

 

Airteagal 14  

Rialacha mionsonraithe sonracha cistithe  

 

1. Cuirfidh an Coimisiún tacaíocht airgeadais an Aontais i bhfeidhm [i gcomhréir le Rialachán 

XX/2012 (an Rialachán Airgeadais)].  

 
2. Féadfaidh an Coimisiún iarraidh in gcomhar le tríú tíortha nó lena gcuid eagraíochtaí 

agus gníomhaireachtaí a sheoladh chun tionscadail a mhaoiniú ar bhonn cistí 

comhfhreagracha. Féadfar tionscadail a luacháil agus a roghnú trí nósanna 

imeachta luachála agus roghnaithe a bheidh le comhaontú ag 

na gníomhaireachtaí cistí lena mbainfidh, [i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar amach 

i Rialachán XX/2012 (an Rialachán Airgeadais)]. 
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3. [Is é an Coimisiún a chuirfidh ar fáil an cistiú i ndáil le ráthaíochtaí d'iasachtaí do mhic léinn 

a bhfuil cónaí orthu i dtír rannpháirteach mar a shainmhínítear in Airteagal 18(1) agus atá 

i mbun chéim Máistir iomláin i dtír eile atá rannpáirteach, agus soláthrófar an cistiú sin trí 

iontaobhaí a bhfuil sainordú aige é a chur chun feidhme, or bhonn comhaontuithe 

muiníneacha lena leagtar amach na rialacha sonracha agus na ceanglais 

shonracha lena rialaítear cur chun feidhme na hionstraime airgeadais chomh maith le dualgais 

na bpáirtithe faoi seach. Comhlíonfaidh an ionstraim airgeadais 

na forálacha maidir le hionstraimí airgeadais sa Rialachán Airgeadais agus sa Ghníomh 

Tarmligthe a chuirfear in aonaid na Rialacha Cur Chun Feidhme.  

 

 Ba cheart, i gcomhréir le hAirteagal 18(2) de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002, go 

shannfaí an t- ioncam agus na haisíocaíochtaí a ghintear leis na ráthaíochtaí don ionstraim 

airgeadais. Beidh an ionstraim airgeadais seo, lena n-áirítear riachtanais an mhargaidh 

agus an ráta glactha, faoi réir an fhaireacháin agus na meastóireachta dá dtagraítear in 

Airteagal 15(2).]  

 

4. Measfar go bhfuil an cumas airgeadais, gairmiúil agus riaracháin a bhfuil gá leis d'fhonn 

na gníomhaíochtaí faoin gClár seo a chur i gcrích ag comhlachtaí poiblí agus ag scoileanna, 

ag institiúidí ardoideachais agus ag eagraíochtaí i réimsí an oideachais, na hoiliúna, na hóige 

agus an spóirt a bhfuil 50% dá gcuid ioncaim bhliantúil ó fhoinsí poiblí faighte acu thar 

an dá bhliain roimhe seo. Ní cheanglófar orthu doiciméadú breise a thíolacadh chun sin 

a thaispeáint.  

 
5. [...] 

 

6. Ní bheidh feidhm ag an tsuim dá dtagraítear in Airteagal [127(1) den Rialachán Airgeadais] 

ar an tacaíocht airgeadais don tsoghluaisteacht foghlama arna bronnadh ar dhaoine. 
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CAIBIDIL V 

Torthaí Feidhmíochta agus eisiúint 
 

Airteagal 15 

Faireachán agus luacháil a dhéanamh ar fheidhmíocht agus ar thorthaí 

 

1. Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, faireachán rialta ar fheidhmíocht agus 

ar thorthaí an Chláir le hais chuspóirí an Chláir agus cuirfidh sé faisnéis i láthair faoi sin, 

maidir leis na nithe seo a leanas go háirithe: 

 

(a) an breisluach Eorpach dá dtagraítear in Airteagal 4; 

 

(b) dáileadh na gcistí a bhaineann leis na hearnálacha oideachais oiliúna, agus óige, d'fhonn 

a áirithiú go mbeidh cionroinnt cistithe ann lena dtugtar ráthaíocht i ndáil le tionchar 

sistéamach inbhuanaithe nuair a thiocfaidh an Clár chun deiridh. 

 

2. I dteannta an fhaireacháin leanúnaigh, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil mheastóireachta lár 

téarma tráth nach déanaí ná deireadh 2017 d'fhonn an éifeachtacht i mbaint amach 

na gcuspóirí, éifeachtúlacht an Chláir agus a bhreisluach Eorpach a mheas. Tabharfar aghaidh 

sa mheastóireacht ar an scóip ata ann le haghaidh simplithe, ar an gcomhleanúnachas 

inmheánach agus seachtrach a ghabhann leis, ar ábharthacht leanúnachas na gcuspóirí uile 

agus ar an méid a chuireann na bearta le tosaíochtaí an Aontais eadhon fás cliste, 

inbhuanaithe agus cuimsitheach. Cuirfear san áireamh leis chomh maith torthaí 

na meastóireachta arna déanamh ar thionchar fad téarma na gclár a bhí ann roimhe (na Cláir 

Foghlaim ar Feadh an tSaoil, An tAos Óg i mBun Gníomhaíochta agus Erasmus Mundus).  

 

3. Gan dochar do na ceanglais a leagtar amach i gCaibidil VII agus do dhualgais 

na nGníomhaireachtaí Náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 22, cuirfidh na Ballstáit tuarascáil 

faoi bhráid an Choimisiúin faoin 30 Meitheamh 2017 maidir le cur chun feidhme 

agus tionchar an Chláir.  
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4. Tíolacfaidh an Coimisiún meastóireacht deiridh ar an gClár do Pharlaimint na hEorpa, don 

Chomhairle, do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus do Choiste na Réigiún 

faoin 30 Meitheamh 2022 ar a dhéanaí. 

 

 

Airteagal 16 

Cumarsáid agus eisiúint 

 

1. Áiritheoidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, go n-eiseofar faisnéis, go ndéanfar 

poiblíocht agus go mbeidh athleanúint ann maidir leis na gníomhartha uile 

agus na gníomhaíochtaí uile a fhaigheann tacaíocht faoin gClár, chomh maith le heisiúint 

na dtorthaí a bhí ar na Cláir Foghlaim ar Feadh an tSaoil, Erasmus Mundus, agus An tAos Óg 

i mBun Gníomhaíochta a bhí ann roimhe. 

 
2. Ba cheart dóibh siúd a bhaineann tairbhe as na tionscadail tacaíochta de 

bharr ghníomhartha agus gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagail 6, 10, 10b agus 12 

na torthaí a fhaightear sna tionscadail sin agus na tionchair a imrítear leo a chraobhscaoileadh 

agus a eisiúint go cuí. 

 
3. Ba cheart do na Gníomhaireachtaí Náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 22 beartas 

comhsheasmhach a dhéanamh maidir le torthaí na ngníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht 

faoi na gníomhartha a ndéanann siad bainistiú orthu laistigh den Chlár a eisiúint 

agus a shaothrú go héifeachtach agus ba cheart dóibh cabhrú leis an gCoimisiún 

sa chúram ginearálta um fhaisnéis faoin gClár agus a chuid torthaí 

a eisiúint, lena n-áirítear gníomhartha agus gníomhaíochtaí arna mbainistiú ar an leibhéal 

náisiúnta agus Aontais. 
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4. Is é "Erasmus" an t-ainm branda a mbainfidh na comhlachtaí poiblí 

agus príobháideacha sna príomhearnálacha oideachais a chumhdaítear leis an gClár feidhm 

astu chun críche an fháisnéis a bhaineann leis an gClár a chur in iúl agus a eisiúint. beidh gaol 

ag an ainm branda leis na príomhearnálacha mar a leanas: 

– "Scoileanna Erasmus" a bhfuil baint acu le hoideachas ar scoil;  

– "Ardoideachas Erasmus" a bhfuil baint aige le gach cineál d'ardoideachas, san Eoraip, 

agus ar bhonn idirnáisiúnta; 

– "Gairmoideachas agus Gairmoiliúint Erasmus" a bhfuil baint acu le gairmoideachas 

agus gairmoiliúint tosaigh agus leantach;  

– "Oideachas Erasmus do Dhaoine Fásta", a bhfuil baint aige le gach cineál 

foghlama neamhghairmiúil don duine fásta; 

– "Rannpháirtíocht na hÓige Erasmus" a bhfuil baint aici le foghlaim neamhfhoirmiúil ag 

an óige; 

– "Spórt Erasmus", a bhfuil baint aige le gníomhaíochtaí i réimse an spóirt. 

 

5. Cuirfidh gníomhaíochtaí cumarsáide freisin le cur in iúl corparáideach thosaíochtaí 

polaitíochta an Aontais ar an gcoinníoll go mbaineann siad le cuspóirí ginearálta 

an Rialacháin seo. 
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CAIBIDIL VI 

Rochtain ar an gClár 
 

Airteagal 17 

Rochtain 

 

1. Féadfaidh aon chomhlacht príobháideach nó poiblí ata gníomhach i réimsí an oideachais, 

na hoiliúna, na hóige nó an spóirt iarratas a chur isteach i ndáil leis an gClár seo. Tá sé 

i gceist leis an gClár freisin, i gcás Airteagail 10c (1)(a) and Airteagal 10d (1)(a), 

tacú le grúpaí de dhaoine óga atá gníomhach in obair leis an óige, ach ní chaithfidh an obair 

sin a bheith ar siúl i gcomhthéacs eagraíocht don óige. 

 
2. Tráth a bheidh an Clár á gcur i bhfeidhm ag an gCoimisiún agus ag na Ballstáit, áiritheoidh 

siad go ndéanfar iarrachtaí ar leith chun cuimsiú sóisialta agus rannpháirtíocht daoine a bhfuil 

riachtanais speisialta nó a bhfuil níos lú deiseanna acu a chur chun cinn.  

 
 

Airteagal 18 

Rannpháirtíocht na dtíortha  

 

1. Féadfaidh na tíortha seo a leanas a bheith rannpháirteach sa Chlár (dá ngairtear 

na 'tíortha rannpháirteacha' anseo feasta): 

 

(a) na Ballstáit; 
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(b) na tíortha aontachais, na tíortha is iarrthóir agus iarrthóirí a d'fhéadfadh a bheith ann 

a bhainfeadh tairbhe as straitéis réamh-aontachais, i gcomhréir le 

prionsabail ghinearálta agus le téarmaí ginearálta maidir le rannpháirtíocht 

na dtíortha sin i gcláir an Aontais arna mbunú sna Chreat-Chomhaontuithe, sna Cinntí 

Comhlachais ón gComhairle nó i gcomhaontuithe comhchosúla; 

 

(c) Stáit Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa (EFTA) atá páirteach leis an gComhaontú 

EEA, i gcomhréir le forálacha an Chomhaontais sin; 

 

(d) Cónaidhm na hEilvéise, ar bhonn comhaontaithe dhéthaobhaigh a bheidh le cur 

i gcrích leis an tír sin; 

 

(e) na tíortha atá cumhdaithe ag Beartas Comharsanachta na hEorpa a bhfuil comhaontaithe 

curtha i gcrích acu leis an Aontas lena bhforáiltear go bhféadfaí páirt a ghlacadh i gcláir 

an Aontais, faoi réir chur i gcrích comhaontaithe dhéthaobhaigh leis an Aontas 

maidir leis na coinníollacha a bhaineann lena rannpháirtíocht sa chlár seo. 

 

2. Beidh na tíortha rannpháirteacha faoi réir na ndualgas uile agus comhlíonfaidh siad na cúraim 

uile a bhaineann leis na Ballstáit agus a leagtar amach sa Rialachán seo. 

 

3. Leis an gClár tacófar leis an gcomhar le comhpháirtithe as tríú 

tíortha sna ghníomhartha agus sna gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 6, in 

Airteagal 10 agus in Airteagal 10b, agus tacófar go háirithe le comhpháirtithe as 

tíortha comharsanachta  
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CAIBIDIL VII  

Córas bainistithe agus iniúchóireachta 
Airteagal 19  

Comhlántacht  

 

Áiritheoidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, go mbeidh comhsheasmhacht 

agus comhlántacht iomlán ann i ndáil leis an méid seo a leanas: 

 

(a) na beartais Aontais is ábhartha, go háirithe na beartais i réimsí beartas an chultúir 

agus na meán, na fostaíochta, na sláinte, an taighde agus na nuála, na fiontraíochta, 

an cheartais, na dtomhaltóirí na forbartha agus an chomhtháthaithe. 

 

(b) na foinsí Eorpacha cistithe eile is ábhartha i réimsí bheartais oideachais, oiliúna, óige, 

agus spóirt, go háirithe Ciste Sóisialta na hEorpa agus na hionstraimí airgeadais eile 

a bhaineann le fostaíocht agus cuimsiú sóisialta, Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, 

na cláir Taighde, Forbraíochta agus Nuálaíochta, chomh maith leis na hionstraimí airgeadais 

a bhaineann leis an gceartas agus le saoránacht, sláinte, cláir um chomhar seachtrach 

agus na hionstraimi réamh-aontachais. 

 

Airteagal 20 

Na comhlachtaí cur chun feidhme 

 

Is iad na comhlachtaí seo a leanas a chuirfidh an Clár i bhfeidhm: 

 

(a) an Coimisiún, ar leibhéal an Aontais; 

 

(b) na Gníomhaireachtaí Náisiúnta ar an leibhéal náisiúnta sna tíortha rannpháirteacha. 
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Airteagal 21  

an tÚdarás Náisiúnta  

 

-1. Chun críche an Rialacháin seo, féadfar leis an téarma "Údarás Náisiúnta" tagairt a dhéanamh 

d'Údarás Náisiúnta amháin nó níos mó ná sin, i gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta agus le 

cleachtas náisiúnta. 

 

1. Laistigh de dhá mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, cuirfidh na Ballstáit 

an Coimisiún ar an eolas trí bhíthin fógra fhoirmiúil a tharchuirfidh Buanionadaíocht an duine 

(na ndaoine) dá gcuid a bheidh údaraithe go dleathach gníomhú ar a son mar "Údarás 

Náisiúnta" chun críche an Rialacháin seo. I gcás chur in ionad Údaráis Náisiúnta le linn ré 

an Chláir, cuirfidh an Ballstát an Coimisiún ar an eolas faoi láithreach i gcomhréir leis an nós 

imeachta céanna. 

 

2. Glacfaidh na Ballstáit na beart uile is gá chun fáil réidh leis na bacainní 

dleathacha agus riaracháin ar fheidhmiú cuí an Chláir. 

 

3. Laistigh de thrí mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo déanfaidh an tÚdarás 

Náisiúnta "Gníomhaireacht Náisiúnta" (nó "Gníomhaireachtaí Náisiúnta") a ainmniú. 

I gcásanna gur ann do níos mó ná Gníomhaireacht Náisiúnta amháin, áiritheoidh Ballstáit 

meicníocht chuí chun cur chun feidhme an Chláir ar an leibhéal náisiúnta a bhainistiú 

ar bhealach comhordaithe, go háirithe d'fhonn cur chun feidhme an Chláir a bheadh 

comhtháite agus éifeachtúil ó thaobh costas de áirithiú agus teagmháil éifeachtach leis 

an gCoimisiún a áirithiú, agus d'fhonn a éascú go bhféadfaí cistí a aistriú 

idir ghníomhaireachtaí, agus ar an gcaoi sin foráil do sholúbthacht agus d'úsáid níos fearr 

a bhaint as na cistí a leithdháiltear ar Bhallstáit. Cinnfidh gach Ballstát conas a eagróidh sé 

an caidreamh atá aige idir an tÚdarás Náisiúnta agus an Ghníomhaireacht 

Náisiúnta, lena n-áirítear tascanna amhail clár oibre bliantúil 

na Gníomhaireachta Náisiúnta a bhunú. 
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Cuirfidh an tÚdarás Náisiúnta Measúnú ex-Ante Comhlíonta oiriúnach ar fáil don 

Choimisiún lena gcuirfear in iúl go gcomhlíonann an tÚdarás Náisiúnta [forálacha Airteagail 

55(1)(b)(vi) agus Airteagal 57(1), (2) agus (3) de Rialachán Uimh. XX/2012 

agus le hAirteagal X dá Rialachán Tarmligthe Uimh. XX/2012] chomh maith le ceanglais 

an Aontais i ndáil le caighdeáin rialála inmheánacha do Ghníomhaireachtaí 

Náisiúnta agus rialacha le haghaidh bhainistiú cistí an Chláir do thacaíocht deontais.  

 

4. Déanfaidh an tÚdarás Náisiúnta comhlacht aonair iniúchóireachta dá dtagraítear in 

Airteagal 24 a shainiú.  

 

5. [...] 

 

6. Bunóidh an tÚdarás Náisiúnta a Mheasúnú ex-Ante Comhlíonta ar a chuid 

rialála agus iniúchóireachta féin, agus/nó ar rialáil agus iniúchóireacht arna ndéanamh ag 

an gcomhlacht príobháideach iniúchóireachta dá dtagraítear in Airteagal 24. 

 

7. Sa chás sin is ionann an tÚdarás Náisiúnta atá sannta don Chlár agus an tÚdarás Náisiúnta atá 

sannta do na Cláir Foghlaim ar Feadh an tSaoil nó An tAos Óg i mBun Gníomhaíochta a bhí 

ann roimhe seo, d'fhéadfaí raon feidhme na rialála agus na hiniúchóireachta i ndáil leis 

an Measúnú ex-Ante Comhlíonta a theorannú do cheanglais atá nua agus sonrach maidir leis 

an gClár. 

 

7a. Déanfaidh an tÚdarás Náisiúnta faireachán agus maoirseacht ar an gClár ar an leibhéal 

náisiúnta. Cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas agus rachaidh sé i mbun comhairle leis in am 

trátha sula nglacfaidh sé aon chinneadh a bhféadfadh tionchar suntasach a bheith aige 

ar bhainistiú an Chláir, go háirithe maidir leis an nGníomhaireacht Náisiúnta. 

 

7b. Cuirfidh an tÚdarás Náisiúnta cómhaoiniú leordhóthanach ar fáil d'oibriú 

na Gníomhaireachta Náisiúnta d'fhonn a áirithiú go n-urramófar na rialacha Aontais is 

infheidhme i mbainistiú an Chláir. 
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8. Sa chás go ndiúltaíonn an Coimisiún do shainiú an Údaráis Náisiúnta de bharr 

na meastóireachta arna déanamh aige ar an Measúnú ex-Ante Comhlíonta, áiritheoidh 

an tÚdarás Náisiúnta go ndéanfar na gníomhaíochtaí feabhais is gá le go gcomhlíonfaidh 

an tÚdarás Náisiúnta na ceanglais íosta a leagann an Coimisiún síos nó go ndéanfaidh sé 

comhlacht eile a shainiú mar Údarás Náisiúnta. 

 

9. [...] 

 

10. Ag tosú ar bhonn [dhearbhú bliantúil urrúis bhainistíochta na Gníomhaireachta Náisiúnta, 

ar an tuairim neamhspleách iniúchóireachta ina thaobh agus] ar anailís an Choimisiúin 

ar chomhlíonadh agus ar fheidhmíocht an Údaráis Náisiúnta, cuirfidh an tÚdarás 

Náisiúnta a ghníomhaíochtaí faireacháin agus maoirseachta maidir leis na gClár in iúl don 

Choimisiún faoi 30 Deireadh fómhair gach bliain. 

 

11. Glacfaidh an tÚdarás Náisiúnta freagracht as bainistíocht chuí chistí an Aontais a aistríonn 

an Coimisiún chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta chun tacaíocht deontais a dhámhachtain 

faoin gClár.  

 

12. I gcás aon neamhrialtachta, faillí nó calaoise atá inchurtha i leith 

na Gníomhaireachta Náisiúnta, agus i gcás easnamh tromchúiseach nó thearcfheidhmíocht 

na Gníomhaireachta Náisiúnta, agus sa chás ina ndéanann an Coimisiún éilimh 

ar an Gníomhaireacht Náisiúnta dá bharr sin, beidh an tÚdarás Náisiúnta faoi dhliteanais 

i leith an Choimisiúin maidir leis na cistí nár gnóthaíodh.  

 

13. Sna teagmhais agus sna cásanna dá dtagraítear i mír 12, féadfaidh an tÚdarás Náisiúnta 

an Ghníomhaireacht Náisiúnta a aisghairm ar a thionscnamh féin nó ar iarratas 

ón gCoimisiún. I gcás inar mian leis an Údarás Náisiúnta an Ghníomhaireacht 

Náisiúnta a chúlghairm ar chúiseanna a bhfuil údar maith leo, cuirfidh sé an chúlghairm in iúl 

don Choimisiún sé mhí ar a laghad roimh an dáta ar a bhfuil sé beartaithe sainordú 

na Gníomhaireachta Náisiúnta a fhoirceannadh. Sa chás sin, déanfaidh an tÚdarás 

Náisiúnta agus an Coimisiún bearta sainiúla agus uainithe maidir le trasdul a chomhaontú go 

foirmiúil.  
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14. I gcás cúlghairme, cuirfidh an tÚdarás Náisiúnta na rialuithe riachtanacha chun feidhme 

maidir le cistí an Aontais a bhí curtha de chúram ar an nGníomhaireacht 

Náisiúnta chúlghairthe agus áiritheoidh sé go n-aistreofar gan bhacainn go dtí 

an Ghníomhaireacht Náisiúnta nua na cistí sin chomh maith leis na doiciméid agus na huirlisí 

bainistíochta uile a theastaíonn chun an Clár a bhainistiú. Soláthróidh an tÚdarás Náisiúnta 

an tacaíocht airgeadais riachtanach don Ghníomhaireacht Náisiúnta chúlghairthe 

chun leanúint dá hoibleagáidí conartha maidir le tairbhithe an Chláir agus maidir leis 

an gCoimisiún a chur chun feidhme go dtí go n-aistreofar na hoibleagáidí sin go dtí 

Gníomhaireacht Náisiúnta nua. 

 

15. Má iarrann an Coimisiún air é, ainmneoidh an tÚdarás Náisiúnta na hinstitiúidí nó 

na heagraíochtaí, nó cineálacha na n- institiúidí nó na n-eagraíochtaí sin, a ainmniú lena bheith 

incháilithe chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí sonracha de chuid an Chláir 

ina gcríocha faoi seach. 

 

Airteagal 22  

An Ghníomhaireacht Náisiúnta 

 

-1. Chun críche an Rialacháin seo, féadfar leis an téarma "Gníomhaireacht Náisiúnta" tagairt 

a dhéanamh do Ghníomhaireacht Náisiúnta amháin nó níos mó ná sin, i gcomhréir le 

reachtaíocht náisiúnta agus le cleachtas náisiúnta. 

 

1. Maidir leis an nGníomhaireacht Náisiúnta: 

 

(a) beidh pearsantacht dhlítheanach aici nó beidh sí mar chuid d’eintiteas ag a bhfuil 

pearsantacht dhlítheanach, agus rialófar í de réir dhlí an Bhallstáit lena mbaineann. 

Ní fhéadfar aireacht a ainmniú mar Ghníomhaireacht Náisiúnta; 

 

(b) beidh cumas bainistíochta, foireann agus bonneagar leordhóthanach aici chun a cúraimí 

a chomhlíonadh go sásúil, lena n-áiritheofar bainistíocht éifeachtúil agus éifeachtach 

ar an gClár agus bainistíocht fhónta airgeadais ar chistí an Aontais; 

 

(c) beidh sé de chumas dlíthiúil agus oibríochtúil aici na rialacha riaracháin, 

conarthacha agus airgeadais atá leagtha síos ar leibhéal an Aontais a chur chun feidhme; 
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(d) cuirfidh sí ráthaíochtaí airgeadais leordhóthanacha ar fáil, arna n-eisiúint más féidir ag 

údarás poiblí, a fhreagraíonn do leibhéal na gcistí de chuid an Aontais a iarrfar uirthi 

a bhainistiú; 

 

(e) beidh sí ainmnithe d’fhad tréimhse an Chláir.  

 

2. Beidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta freagrach as gach céim de shaolré tionscadail 

na ngníomhaíochtaí Cláir a leanas a bhainistiú, i gcomhréir [le hAirteagail 55(1)(b)(vi) de 

Rialachán Uimh. XXX/2012 [an Rialachán Airgeadais atá le teacht] agus le hAirteagal X 

dá Rialachán Tarmligthe Uimh. XXX/2012 (na Rialacha Cur Chun Feidhme atá le teacht)]:  

 

(a) gach gníomhaíocht de chuid an Chláir laistigh den phríomhghníomhaíocht “Foghlaim 

Soghluaisteachta Daoine Aonair” cé is moite den tsoghluaisteacht arna heagrú ar bhonn 

comhchéimeanna nó céimeanna dúbailte/ilchéimeanna [agus scéim ráthaíochta iasachta 

an Aontais]; 

 

(b) an ghníomhaíocht de chuid an Chláir “Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha” laistigh den 

phríomhghníomhaíocht “Comhar maidir le nuálaíocht agus le dea-chleachtas"; 

 

(c) gníomhaíochtaí ar mhionscála lena dtacaítear le comhrá struchtúraithe i réimse na hóige 

a bhainistiú laistigh den phríomhghníomhaíocht “Tacaíocht d’Athchóiriú Beartas”. 

 

3. De mhaolú ar mhír 2, féadfar na cinntí roghnaithe agus dámhachtana do na Comhpháirtíochtaí 

Stráitéiseacha dá dtagraítear i mír 2(b) a lárú, má chinntear sin i gcomhréir leis an nós 

imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 30(2) agus amháin 

i gcásanna sonracha lena bhfuil forais shoiléire do lárú den sórt sin. 

 

4. Eiseoidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta tacaíocht deontais do thairbhithe trí chomhaontú 

deontais nó trí chinneadh deontais, arna shonrú ag an gCoimisiún maidir leis 

an ngníomhaíocht lena mbaineann de chuid an Chláir. 
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5. Tuairisceoidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta don Choimisiún agus don Údarás Náisiúnta [ar 

bhonn bliantúil i gcomhréir leis na forálacha atá leagtha síos in Airteagal 57(5) de Rialacháin 

Airgeadais Uimh. 2012]. Beidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta i gceannas ar chur chun 

feidhme na mbarúlacha arna n-eisiúint ag an gCoimisiún tar éis dó anailís a dhéanamh 

ar dhearbhú bliantúil urrúis bhainistíochta, agus ar an tuairim neamhspleách 

iniúchóireachta ina thaobh.  

 

6. Ní fhéadfaidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta aon chúram a bhaineann le cur chun feidhme 

an Chláir ná an bhuiséid a tugadh di a tharmligean do thríú páirtí gan cead i scríbhinn a fháil 

roimh ré ón Údarás Náisiúnta agus ón gCoimisiún. Is í an Ghníomhaireacht 

Náisiúnta agus sise amháin a bheidh freagrach as na cúraimí arna dtarmligean chuig tríú 

páirtí.  

 

7. I gcás ina n-athrófar an Ghníomhaireachta Náisiúnta, beidh an Ghníomhaireacht 

Náisiúnta chúlghairthe fós freagrach ó thaobh an dlí de as chur chun feidhme a hoibleagáidí 

conartha maidir le tairbhithe an Chláir agus maidir leis an gCoimisiún go dtí go n-aistreofar 

na hoibleagáidí sin chuig Gníomhaireacht Náisiúnta nua.  

 

8. Beidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta i gceannas ar bhainistiú agus ar fhoirceannadh 

na gcomhaontuithe airgeadais a bhaineann leis na Cláir réamhtheachtaí eadhon an Clár 

Foghlama ar Feadh an tSaoil agus an tAos Óg i mBun Gníomhaíochta (2007-2013) a bheidh 

fós oscailte ag tús an Chláir.  

 

Airteagal 23  

An Coimisiún Eorpach  

 

1. Laistigh de dhá mhí tar éis dó an Measúnú ar Chomhlíonadh ex-ante dá dtagraítear in 

Airteagal 21(3) a fháil ón Údarás Náisiúnta, glacfaidh an Coimisiún le hainmniú 

na Gníomhaireachta Náisiúnta, glacfaidh sé leis go coinníollach nó diúltóidh sé é. Ní rachaidh 

an Coimisiún i ngaol conarthach leis an nGníomhaireacht Náisiúnta go dtí go nglacfar leis 

an Measúnú ar Chomhlíonadh ex-ante. I gcás ina nglactar leis go coinníollach, féadfaidh 

an Coimisiún bearta réamhchúraim comhréireacha a chur i bhfeidhm maidir lena gaol 

chonarthach leis na nGníomhaireacht Náisiúnta.  
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2. Na freagrachtaí dlíthiúla maidir le comhaontuithe airgeadais a bhaineann leis na Cláir 

réamhtheachtaí eadhon an Clár Foghlama ar Feadh an tSaoil agus an tAos Óg i mBun 

Gníomhaíochta (2007-2013) agus atá fós oscailte ag tús an Chláir, Cuirfidh an Coimisiún 

ar bhonn foirmiúil iad nuair a ghlacfaidh sé leis an Measúnú ar Chomhlíonadh ex-ante 

maidir leis an nGníomhaireacht Náisiúnta atá ainmnithe don Chlár. 

 

3. Maidir leis an doiciméad lena rialaítear an gaol conarthach idir an Coimisiún 

agus an Ghníomhaireacht Náisiúnta: 

 

(a) leagfar síos ann na caighdeáin rialaithe inmheánaigh le haghaidh na nGníomhaireachtaí 

Náisiúnta agus na rialacha maidir le bainistiú chistí an Aontais i gcomhair 

tacaíochta deontais ag na Gníomhaireachtaí Náisiúnta;  

 

(b) áireofar ann clár oibre na Gníomhaireachta Náisiúnta ina bhfuil cúraimí 

bainistíochta na Gníomhaireachta Náisiúnta dá bhfuil tacaíocht ón Aontas á cur ar fáil;  

 

(c) sonrófar ann na ceanglais tuairiscithe le haghaidh na Gníomhaireachta Náisiúnta. 

 

4. Cuirfidh an Coimisiún na cistí seo a leanas de chuid an Chláir ar fáil don "Ghníomhaireacht 

Náisiúnta" ar bhonn bliantúil: 

 

(a) cistí maidir le tacaíocht deontais sa Bhallstát do ghníomhaíochtaí an Chláir a cuireadh 

de chúram ar an nGníomhaireacht Náisiúnta iad a bhainistiú. 

 

(b) ranníocaíocht airgeadais chun tacú le cúraimí bainistíochta an Chláir atá curtha 

ar an nGníomhaireacht Náisiúnta. Cuirfear an ranníocaíocht sin ar fáil i bhfoirm 

ranníocaíochta ráta chomhréidh le costais oibríochtúla na Gníomhaireachta Náisiúnta. 

Socrófar í ar bhonn mhéid na gcistí de chuid an Aontais do thacaíocht deontais atá 

curtha faoi chúram na Gníomhaireachta Náisiúnta.  
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5. Socróidh an Coimisiún na ceanglais maidir le clár oibre na Gníomhaireachta Náisiúnta. Ní 

chuirfidh an Coimisiún cistí an Chláir ar fáil don Ghníomhaireacht Náisiúnta go dtí go 

mbeidh an clár oibre ábhartha de chuid na Gníomhaireachta Náisiúnta formheasta go foirmiúil 

ag an gCoimisiún. 

 

6. Ar bhonn na gceanglas comhlíontachta do Ghníomhaireachtaí Náisiúnta dá dtagraítear in 

Airteagal 21(3), déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar na córais 

bainistíochta agus rialaithe, go háirithe tríd an measúnú ar Mheasúnú ar Chomhlíonadh 

ex-ante an Údaráis Náisiúnta, [ar dhearbhú bliantúil urrúis 

bhainistíochta na Gníomhaireachta Náisiúnta agus ar thuairim an chomhlachta neamhspleách 

iniúchóireachta ina leith,] agus an fhaisnéis bhliantúil ón Údarás 

Náisiúnta maidir lena ghníomhaíochtaí faireacháin agus maoirseachta ar an gClár á cur san 

áireamh.  

 

7. [Nuair a bheidh measúnú déanta aige ar an dearbhú bliantúil urrúis bhainistíochta agus 

ar thuairim an chomhlachta neamhspleách iniúchóireachta ina leith,] cuirfidh an Coimisiún 

a thuairim agus a bharúlacha ina leith in iúl don Ghníomhaireacht Náisiúnta agus don Údarás 

Náisiúnta.  

 

8. [I gcás nach féidir leis an gCoimisiún glacadh le dearbhú bliantúil urrúis 

bhainistíochta na Gníomhaireachta Náisiúnta ná leis an tuairim neamhspleách 

iniúchóireachta ina leith, nó] i gcás ina gcuireann an Ghníomhaireacht Náisiúnta barúlacha 

an Choimisiún chun feidhme go míshásúil, féadfaidh an Coimisiún aon 

bhearta ceartaitheacha agus réamhchúraim is gá chun leasanna airgeadais an Aontais 

a chosaint a chur chun feidhme [i gcomhréir le hAirteagal 57 (4) den Rialachán Airgeadais 

Uimh.XX/2012]. 

 

9. Eagróidh an Coimisiún cruinnithe rialta le gréasán na nGníomhaireachtaí Náisiúnta d’fhonn 

cur chun feidhme comhtháite an Chláir a áirithiú ar fud na dtíortha rannpháirteacha uile.  

 

10. [...] 
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Airteagal 24 

An Comhlacht iniúchóireachta 

 

1. [Eiseoidh an comhlacht neamhspleách iniúchóireachta tuairim iniúchóireachta maidir leis 

an dearbhú bliantúil urrúis bhainistíochta dá dtagraítear in Airteagal 57(5)(d) agus (e) de 

Rialachán Airgeadais Uimh. XX/2012].  

 

2. Maidir leis an gcomhlacht neamhspleách iniúchóireachta: 

 

(a) beidh na hinniúlachtaí gairmiúla is gá aige chun iniúchtaí san earnáil phoiblí 

a dhéanamh; 

 

(b) áiritheoidh sé go gcuirfear caighdeáin 

iniúchóireachta a bhfuil glacadh leo go hidirnáisiúnta san áireamh san obair 

iniúchóireachta; 

 

(c) ní bheidh coinbhleacht leasa ag baint leis maidir leis an eintiteas dlíthiúil a bhfuil 

an Ghníomhaireacht Náisiúnta ina chuid de. Beidh sé soiléir go bhfeidhmíonn sí go 

neamhspleách maidir leis an eintiteas dlíthiúil a bhfuil an Ghníomhaireacht 

Náisiúnta ina chuid de.  

 

3. [Cuirfidh an comhlacht neamhspleách iniúchóireachta ar fáil don Choimisiún 

agus dá ionadaithe agus don Chúirt Iniúchóirí rochtain iomlán ar gach doiciméad 

agus tuarascáil i dtaca leis an tuairim iniúchóireachta a eisíonn sé maidir le dearbhú bliantúil 

urrúis bhainistíochta na Gníomhaireachta Náisiúnta.] 
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CAIBIDIL VIII 

An Córas rialaithe  
 

Airteagal 25  
Prionsabail an chórais rialaithe 

 

1. Déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí lena n-áiritheofar, nuair a chuirtear gníomhaíochtaí 

arna maoiniú faoin Rialachán seo chun feidhme, go gcosnófar leasanna airgeadais an Aontais 

trí bhearta coisctheacha a chur i bhfeidhm i gcoinne calaoise, éillithe 

agus aon ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile, trí rialuithe éifeachtacha a dhéanamh agus, 

má bhraitear neamhrialtachtaí, trí mhéideanna a íocadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás 

inarb iomchuí, trí phionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus dhíspreagthacha. 

 

2. Beidh an Coimisiún freagrach as na rialuithe maoirseachta maidir leis na gníomhaíochtaí de 

chuid an Chláir a bhainistíonn na Gníomhaireachtaí Náisiúnta. Socróidh sé na híoscheanglais 

do na rialuithe arna ndéanamh ag an nGníomhaireacht Náisiúnta agus ag an gcomhlacht 

neamhspleách iniúchóireachta. 

 

3. Beidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta freagrach as rialuithe príomhúla na dtairbhithe deontais 

i gcomhair na ngníomhaíochtaí de chuid an Chláir, dá dtagraítear in Airteagal 22(2). 

Tabharfaidh na rialuithe seo urrús réasúnach go mbaintear úsáid as na deontais 

arna mbronnadh de réir mar a bhí beartaithe agus i gcomhlíonadh rialacha an Aontais is 

infheidhme.  

 

4. Maidir le cistí an Chláir arna n-aistriú chuig na Gníomhaireachtaí Náisiúnta, áiritheoidh 

an Coimisiún comhordú ceart ar a rialuithe leis na hÚdaráis Náisiúnta agus leis 

na Gníomhaireachtaí Náisiúnta, ar bhonn an phrionsabail iniúchóireachta aonair agus tar éis 

anailís a dhéanamh bunaithe ar riosca. Ní bhaineann an fhoráil sin le himscrúduithe OLAF. 
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[Airteagal 26 

Leasanna airgeadais an Aontais a chosaint 

 

1. Beidh cumhacht iniúchóireachta ag an gCoimisiún nó ag a ionadaithe agus ag an gCúirt 

Iniúchóirí, ar bhonn doiciméad agus ar an láthair, ar gach tairbhí deontais, ar gach 

conraitheoir, ar gach fochonraitheoir agus tríú páirtithe eile a fuair cistí de chuid an Aontais. 

Féadfaidh siad iniúchtaí agus rialuithe a dhéanamh ar na Gníomhaireachtaí Náisiúnta freisin. 

 

2. Féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) rialuithe ar an láthair agus cigireachtaí 

a dhéanamh ar oibreoirí eacnamaíocha a bhaineann go díreach nó go hindíreach leis an gcistiú 

sin i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha síos i Rialachán (Euratom, CE) 

Uimh. 2185/96 d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach 

ar bith eile a dhéanfadh difear do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú nó 

cinneadh deontais nó le conradh a bhaineann le cistiú an Aontais.  

 

3. Gan dochar do mhír 1 agus do mhír 2, le comhaontuithe comhair le tríú 

tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus comhaontuithe deontais agus cinntí deontais 

agus conarthaí a thig ón Rialachán seo a chur chun feidhme, tabharfar cead go sainráite don 

Choimisiún, don Chúirt Iniúchóirí agus do OLAF iniúchtaí, rialuithe ar an láthair 

agus cigireachtaí den sórt sin a dhéanamh.] 
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CAIBIDIL IX 

Tarmligean cumhachtaí agus forálacha cur chun feidhme 
 

Airteagal 27 

Cumhachtaí a tharmligean chuig an gCoimisiún  

 

D'fhonn bhainistiú na gcúraimí a chur ar an leibhéal is iomchuí, ní thabharfar de chumhacht don 

Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 28 maidir le leasú 

a dhéanamh ar Airteagal 22(2), ach amháin chun foráil a dhéanamh do ghníomhaíochtaí breise 

a bhainisteoidh na Gníomhaireachtaí Náisiúnta.  

 

 

Airteagal 28 

An tarmligean a fheidhmiú  

 

1. Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh faoi réir 

na gcoinníollacha atá leagtha síos san Airteagal seo.  

 

2. Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 27 

a thabhairt don Choimisiún ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo agus ar feadh ré 

an Chláir.  

 

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na gcumhachtaí dá dtagraítear 

in Airteagal 27 a chúlghairm tráth ar bith. Cuirfidh cinneadh cúlghairm a dhéanamh 

deireadh le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Beidh éifeacht leis an lá 

tar éis lá foilsithe an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta ina dhiaidh sin 

a shonrófar sa chinneadh sin. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht 

aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.  
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4. A luaithe agus a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, cuirfidh an Coimisiún 

Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas faoin méid sin an tráth céanna.  

 

5. Ní thiocfaidh na gníomhartha tarmligthe arna ghlacadh de bhun Airteagal 27 i bhfeidhm ach 

i gcás nár chuir Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle ina choinne laistigh de thréimhse 2 

mhí ó cuireadh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle ar an eolas faoin ngníomh sin nó, 

i gcás inar chuir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon in iúl don Choimisiún roimh 

dhul in éag don tréimhse sin, nach gcuirfidh siad i gcoinne an ghnímh. Cuirfear 2 mhí leis 

an tréimhse sin ar thionscnamh ó Pharlaimint na hEorpa nó ón gComhairle.  

 

Airteagal 29 

Cur chun feidhme an Chláir 

 

1. Glacfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, na bearta seo a leanas: 

 

(a) an clár oibre bliantúil, lena n-áirítear tosaíochtaí, an comhlacht a bheidh freagrach as 

an gcur chun feidhme agus as an modh a úsáidfear, méid iomlán an phlean mhaoinithe, 

cur síos ar na gníomhaíochtaí a bheidh le maoiniú, léiriú ar an méid arna leithdháileadh 

ar gach gníomhaíocht, dáileadh na gcistí idir na Ballstáit i gcomhair na ngníomhaíochtaí 

a bhainistítear trí na hÚdaráis Náisiúnta, tráthchlár táscach cur chun feidhme agus - 

maidir le deontais - na tosaíochtaí a áireamh, na critéir 

riachtanacha mheastóireachta agus an t-uasráta cómhaoinithe; 

 

(b) na táscairí dá dtagraítear in Airteagal 5 (2), in Airteagal 10a (2) agus in Airteagal 11 (2).  

 

2. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin 

dá dtagraítear in Airteagal 30(2). 
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Airteagal 30 

Nós imeachta coiste4 

 

1. Beidh coiste de chúnamh ag an gCoimisiún. Is é a bheidh sa choiste sin coiste de réir bhrí 

Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.  

 

1a. Féadfaidh an Coiste teacht le chéile i bhfoirmíochtaí sonracha chun dul i gceann 

saincheisteanna earnála. 

 

2. I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de 
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.  

 

 

CAIBIDIL X 

Forálacha Críochnaitheacha 
Airteagal 31 

Aisghairm - Forálacha idirthréimhseacha 

 

1. Déanfar Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE lena mbunaítear an Clár Foghlama ar Feadh 

an tSaoil, Cinneadh Uimh. 1719/2006/CE lena mbunaítear an Clár “An tAos Óg i mBun 

Gníomhaíochta” agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE lena mbunaítear Clár Erasmus Mundus 

a aisghairm ón 1 Eanáir 2014.  

                                                 
4 Aithris nua atá le cur isteach. 

"Cumhdaítear leis an gClár trí réimse dhifriúla, agus beidh an Coiste a bhunaítear faoi 
Airteagal 30 den Rialachán seo ag déileáil le saincheisteanna cothrománacha agus 
earnála araon. Is faoi na Ballstáit a áirithiú go gcuirfidh siad chuig na cruinnithe 
na hionadaithe ábhartha i gcomhréir leis na hábhair a bheidh ar an gclár, agus is faoi 
Chathaoirleach an Choiste a áirithiú go gcuirfear in iúl go soiléir ar chlár na gcruinnithe 
an earnáil, nó na hearnálacha, a bheidh i gceist agus na hábhair, de réir earnála, a bheidh le 
plé le linn gach cruinnithe". 
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2. Déanfar gníomhaíochtaí a thionscnófar ar an 31 Nollaig 2013 nó roimhe ar bhonn Chinneadh 

Uimh. 1720/2006/CE, Chinneadh Uimh. 1719/2006/CE agus Chinneadh Uimh 1298/2008/CE 

a riar, nuair is ábhartha, i gcomhréir le forálacha an Rialacháin seo. 

 

3. Áiritheoidh na Ballstáit ar an leibhéal náisiúnta nach gcuirfear bac ar aistriú idir 

na gníomhaíochtaí a rinneadh i gcomhthéacs na gClár roimhe seo i réimsí na foghlama 

ar feadh an tsaoil, na hóige agus an chomhair idirnáisiúnta san ardoideachas 

agus na gníomhaíochtaí sin atá le cur chun feidhme sa Chlár. 

 

 

Airteagal 32 

Teacht i bhfeidhm 

 

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais 

Eorpaigh. 

 

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2014 ar aghaidh. 

 

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach 

i ngach Ballstát. 

 

 

Arna dhéanamh [...], 

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle 

An tUachtarán An tUachtarán 

 

 

________________ 
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