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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Buiséid ar an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um 
Ghnóthaí Baile, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Dréachtrún reachtach
Mír 1 a (nua)

Dréachtrún reachtach Leasú

1a. á mheabhrú di a rún an 30 
Bealtaine 2018 maidir le creat airgeadais 
ilbhliantúil 2021-2027 agus acmhainní 
dílse1a; ag cur i bhfáth tábhacht na 
bprionsabal cothrománach ar cheart a 
bheith ina dtaca ag CAI agus ag beartais 
ábhartha uile an Aontais; á iarraidh, dá 
bhrí sin, go ndéanfaí Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe (SFInna) a phríomhshruthú i 
mbeartais uile an Aontais agus i 
dtionscnaimh uile an chéad CAI eile; á 
chur i dtreis tuilleadh go bhfuil díothú an 
idirdhealaithe riachtanach chun 
gealltanais AE maidir le hEoraip 
chuimsitheach a chomhlíonadh agus ag 
cáineadh easpa na ngealltanas maidir le 
príomhshruthú inscne agus 
comhionannas inscne i mbeartais an 
Aontais, mar a léirítear sna tograí CAI; 

_______________

1a Téacs a glacadh, P8_TA(2018)0226

Leasú 2

Dréachtrún reachtach
Mír 1 b (nua)

Dréachtrún reachtach Leasú

1b. á mheabhrú di a rún an 14 Márta 
2018 maidir leis an gcéad CAI eile: Ag 
ullmhú sheasamh na Parlaiminte maidir 
le CAI tar éis 20201a; ag athdhearbhú a 
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tacaíochta do chláir i réimsí an chultúir, 
an oideachais, na meán, na hóige, an 
spóirt, an daonlathais, na saoránachta 
agus na sochaí sibhialta a bhfuil a 
mbreisluach Eorpach léirithe go soiléir 
acu agus a bhfuil tóir bhuanseasmhach i 
measc tairbhithe orthu; á mheabhrú di a 
moladh maidir le Ciste um Dhaonlathas 
Eorpach inmheánach a bhunú ar mhaithe 
leis an tacaíocht neartaithe don tsochaí 
shibhialta agus ENRanna atá i mbun 
oibre i réimsí an daonlathais agus chearta 
an duine, atá le bainistiú ag an 
gCoimisiún; 

_______________

1a Téacs a glacadh, P8_TA(2018)0075

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Togra le haghaidh Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA 
hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA 
hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

lena mbunaítear an Clár um Chearta agus
Luachanna

lena mbunaítear an Clár um Chearta,
Luachanna agus Saoránacht

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) Ina rún ón 14 Márta 2018 maidir 
leis an gcéad CAI eile: Agus seasamh na 
Parlaiminte maidir le CAI i ndiaidh 2020 
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á ullmhú aici, chuir Parlaimint na 
hEorpa in iúl go dtacaíonn sí le cláir i 
réimsí an chultúir, an oideachais, na 
meán, na hóige, an spóirt, an daonlathais, 
na saoránachta agus na sochaí sibhialta, 
ar réimsí iad a bhfuil a mbreisluach 
Eorpach léirithe go soiléir acu agus a 
bhfuil tóir bhuanseasmhach i measc 
tairbhithe orthu agus cuireann sí i dtreis 
nach féidir Aontas níos láidre agus níos 
uaillmhéine a bhaint amach mura dtugtar 
acmhainní airgeadais atreisithe dó. Ba 
cheart go ndéanfaí tacaíocht leanúnach a 
chur ar fáil do bheartais atá ann cheana, 
acmhainní do chláir shuaitheanta an 
Aontais a mhéadú, agus freagrachtaí 
breise a mheaitseáil le modhanna 
airgeadais breise.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ba cheart do shaoránaigh a bheith 
níos feasaí faoina gcearta a thagann as 
saoránacht an Aontais chomh maith, agus 
ba cheart go mbeidís ar a gcompord agus 
iad ina gcónaí, ag taisteal, ag staidéar, ag 
obair agus ag déanamh obair dheonach i 
mBallstát eile, agus ba cheart dóibh a 
bheith ábalta leas a bhaint as a gcearta 
saoránachta agus iad a fheidhmiú, a muinín 
a chur i rochtain chomhionann, in-
fhorfheidhmitheacht agus cosaint iomlán a 
gceart gan aon leithcheal is cuma cén áit 
san Aontas a bhfuil siad. Is gá tacú leis an 
tsochaí shibhialta maidir le cur chun cinn, 
cosaint agus ardú feasachta i dtaobh 
chomhluachanna an Aontais faoi 
Airteagal 2 CAE agus maidir le 
rannchuidiú leis na cearta atá ann faoi dhlí 
an Aontais a fheidhmiú go héifeachtach.

(7) Ba cheart do shaoránaigh a bheith 
níos feasaí faoina gcearta a thagann as 
saoránacht an Aontais chomh maith, agus 
ba cheart go mbeidís ar a gcompord agus 
iad ina gcónaí, ag taisteal, ag staidéar, ag 
obair agus ag déanamh obair dheonach i 
mBallstát eile, agus ba cheart dóibh a 
bheith ábalta leas a bhaint as a gcearta 
saoránachta agus iad a fheidhmiú, a muinín 
a chur i rochtain chomhionann, in-
fhorfheidhmitheacht agus cosaint iomlán a 
gceart gan aon leithcheal is cuma cén áit 
san Aontas a bhfuil siad. Is gá tacú leis an 
tsochaí shibhialta, in éineacht le húdaráis 
náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, 
chomh maith lena gcomhlachais 
ionadaíocha ar an leibhéal Eorpach agus 
náisiúnta, maidir le cur chun cinn, cosaint 
agus ardú feasachta i dtaobh 
chomhluachanna an Aontais faoi 
Airteagal 2 CAE agus maidir le 
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rannchuidiú leis na cearta atá ann faoi dhlí 
an Aontais a fheidhmiú go héifeachtach. 
Áiritheofar leis an gClár tacaíocht 
leanúnach do chur chun feidhme agus 
d’fhorbairt bhreise na dtionscnamh áitiúil 
agus réigiúnach a rannchuidíonn leis na 
cuspóirí sin a ghnóthú, amhail an Chairt 
Eorpach um Chomhionannas idir mná 
agus fir sa saol áitiúil.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Luach bunúsach is ea an 
comhionannas idir mná agus fir agus tá sé 
ar chuspóirí an Aontais sin a bhaint amach. 
Sáraíonn leithcheal in aghaidh na mban 
agus cóir neamh-chomhionann na mban a 
gcearta bunúsacha agus coisceann sé a 
rannpháirtíocht pholaitiúil, shóisialta agus 
eacnamaíoch iomlán sa tsochaí. Lena chois 
sin, na baic struchtúracha agus chultúrtha 
atá ann is cosc iad ar fhíor-chomhionannas 
inscne a bhaint amach. Dá réir sin, croí-
ghníomhaíocht is ea cur chun cinn an 
chomhionannais inscne i ngníomhaíochtaí 
uile an Aontais agus is údar fáis 
eacnamaíoch é freisin, agus dá bhrí ba 
cheart tacaíocht a thabhairt dó leis an gclár.

(8) Luach bunúsach is ea an 
comhionannas idir mná agus fir agus tá sé 
ar chuspóirí an Aontais sin a bhaint amach. 
Sáraíonn leithcheal in aghaidh na mban 
agus cóir neamh-chomhionann na mban a 
gcearta bunúsacha agus cuireann sé cosc ar 
a rannpháirtíocht pholaitiúil, shóisialta 
agus eacnamaíoch iomlán sa tsochaí. Lena 
chois sin, na baic struchtúracha agus 
chultúrtha atá ann is cosc iad ar fhíor-
chomhionannas inscne a bhaint amach. Dá 
réir sin, croí-ghníomhaíocht is ea cur chun 
cinn an chomhionannais inscne i 
ngníomhaíochtaí uile an Aontais agus is 
údar fáis eacnamaíoch é freisin, agus dá 
bhrí sin ba cheart tacaíocht a thabhairt dó 
leis an gclár i sineirgíocht le Ciste 
Sóisialta na hEorpa Plus ar an mbealach 
is fearr.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8 a) Leagtar síos le hAirteagal 8 CFAE 
prionsabal an phríomhshruthaithe inscne 
i ngníomhaíochtaí uile an Aontais. Chun 
an príomhshruthú inscne a chur chun 
feidhme i gceart tá gá le hacmhainní 
leormhaithe a leithdháileadh agus le 
trédhearcacht sna línte buiséid arna 
dtiomnú don chomhionannas inscne a 
chur chun cinn agus don chomhrac i 
gcoinne idirdhealú bunaithe ar inscne.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22 a) Tá sé tábhachtach go n-áiritheofaí 
bainistíocht fhónta airgeadais an chláir 
agus a cur chun feidhme ar an mbealach 
is éifeachtaí agus is sothuigthe don 
úsáideoir, agus deimhneacht dhlíthiúil 
agus inrochtaineacht an chláir do gach 
rannpháirtí á n-áirithiú ag an am céanna.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22 b) Ba cheart go mbeadh feabhas a 
chur ar chur chun feidhme agus ar 
cháilíocht an chaiteachais ina 
dtreoirphrionsabail i gcomhair cuspóirí 
an chláir a bhaint amach agus úsáid 
optamach na n-acmhainní airgeadais á 
háirithiú ag an am céanna.
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Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 26 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26 a) Maidir leis an togra le haghaidh 
Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle maidir le buiséad an 
Aontais a chosaint i gcás easnaimh 
ghinearálaithe i ndáil leis an smacht 
reachta sna Ballstáit, is é is aidhm leis ná 
a chur ar chumas an Aontais cosaint níos 
fearr a thabhairt dá bhuiséad nuair a 
chuireann laigí sa smacht reachta isteach 
ar bhainistiú fónta airgeadais nó ar leasa 
airgeadais an Aontais nó nuair a bhíonn 
bagairt ann go dtarlódh amhlaidh. Ba 
cheart go gcuirfeadh sé leis an gClár um 
Chearta agus Luachanna ag a bhfuil ról 
difriúil, mar atá beartais a chistiú i 
gcomhréir le cearta bunúsacha agus 
luachanna Eorpacha, a bhfuil saol na 
ndaoine agus an rannpháirtíocht ina 
chroílár.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(28) Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé 
dul i ngleic leis an athrú aeráide i 
gcomhréir le gealltanais an Aontais 
Comhaontú Pháras agus Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe a chur chun feidhme, 
rannchuideoidh an Clár sin na gníomhuithe 
ar son na haeráide a phríomhshruthú agus 
an sprioc fhoriomlán go gcaithfear 25 % de 
chaiteachais bhuiséadacha an Aontais mar 
thacaíocht do chuspóirí aeráide a bhaint 
amach. Sainaithneofar gníomhaíochtaí 

(28) Mar léiriú ar an tábhacht a 
bhaineann le dul i ngleic leis an athrú 
aeráide i gcomhréir le gealltanais an 
Aontais i dtaca le Comhaontú Pháras agus 
le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, 
rannchuideoidh an Clár sin le 
príomhshruthú gníomhaíochtaí aeráide 
agus le sprioc fhoriomlán de 25 % de 
chaiteachas bhuiséad an Aontais a bhaint 
amach mar thacaíocht do chuspóirí aeráide 
thar thréimhse CAI 2021-2027, agus 
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ábhartha le linn ullmhú agus chur chun 
feidhme an Chláir, agus déanfar 
athmheasúnú ar na gníomhaíochtaí sin mar 
chuid den mheastóireacht mheántéarma ar 
an gclár.

sprioc bhliantúil de 30 % a luaithe agus is 
féidir agus faoi 2027 ar a dhéanaí. 
Sainaithneofar gníomhaíochtaí ábhartha le 
linn ullmhú agus chur chun feidhme an 
Chláir, agus déanfar athmheasúnú ar na 
gníomhaíochtaí sin mar chuid den 
mheastóireacht mheántéarma ar an gclár.

Réasúnú

Ina rún an 14 Márta 2018 maidir leis an gcéad CAI eile: Ag ullmhú sheasamh na Parlaiminte 
maidir le CAI tar éis 2020 (2017/2052(INI)), d’iarr Parlaimint na hEorpa go mbeadh an 
sprioc ann go ndéanfaí 30 % de chaiteachais bhuiséid an Aontais lena dtacaítear le cuspóirí 
aeráide a bhaint amach a luaithe is féidir agus faoi 2027 ar a dhéanaí.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta an Chláir 
cearta agus luachanna a chosaint mar a 
chuimsítear i gConarthaí AE, lena n-
áirítear trí thacú le heagraíochtaí sochaí 
sibhialta, chun sochaithe oscailte, 
daonlathacha agus uilechuimsitheacha a 
chothú.

1. Is é cuspóir ginearálta an Chláir 
cearta agus luachanna a chosaint mar a 
chumhdaítear i gConarthaí AE, lena n-
áirítear trí thacú le heagraíochtaí na sochaí 
sibhialta agus le húdaráis áitiúla agus 
réigiúnacha chomh maith lena 
gcomhlachais ionadaíochta chun 
sochaithe oscailte, daonlathacha agus 
cuimsitheacha a chothú.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) rannpháirtíocht na saoránach i saol 
daonlathach an Aontais a chur chun cinn 
(an tsraith Ról agus Rannpháirtíocht na 
Saoránach),

(b) Eoraip ar son na saoránach a chur 
chun cinn trína ngníomhaíocht agus trína
rannpháirtíocht a fheabhsú i saol 
daonlathach an Aontais (an tsnáithe 
‘Gníomhaíocht agus Rannpháirtíocht na 
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Saoránach’),

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Beidh idirphlé rialta ann idir an 
Coimisiún agus tairbhithe an Chláir, go 
háirithe leis an tsochaí shibhialta chomh 
maith le húdaráis áitiúla agus 
réigiúnacha agus gcomhlachais 
ionadaíocha maidir le sainmhíniú na 
dtosaíochtaí ilbhliantúla agus bliantúla le 
linn na clárthréimhse. Beidh Idirphlé 
Sibhialta ina phríomhardán chun na 
críche sin, a leagfar amach bunaithe ar 
chuspóirí éagsúla an Chláir.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) gach cineál foréigin in aghaidh 
leanaí, daoine óga agus ban a chomhrac, 
chomh maith le foréigean in aghaidh 
grúpaí eile atá i mbaol;

(a) gach cineál ciaptha agus foréigin i 
gcoinne leanaí, daoine óga agus ban a 
chosc agus a chomhrac, chomh maith le 
foréigean i gcoinne grúpaí eile atá i mbaol, 
a tharlaíonn ar líne agus/nó san 
fhíorshaol, lena n-áirítear ionaid oibre 
agus spásanna poiblí.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é EUR [641 705 000] i 
bpraghsanna reatha a bheidh san 
imchlúdach airgeadais do chur chun 
feidhme an Chláir don tréimhse 2021 –
2027.

1. Is é EUR 1 627 000 000 i 
bpraghsanna 2018 [EUR 1 834 000 000 i 
bpraghsanna reatha] a bheidh san 
imchlúdach airgeadais do chur chun 
feidhme an Chláir don tréimhse 2021-
2027.

Réasúnú

I gcomhréir leis an gcinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán an 13 Meán Fómhair 2018, 
léiríonn an leasú comhréitigh miondealú is déanaí CAI de réir an chláir mar a mholtar lena 
ghlacadh ag Rapóirtéirí CAI i bhfianaise na vótála ar an dréacht-tuarascáil eatramhach ar 
an togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle maidir le Creat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-
2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Féadfaidh gníomhaíocht a fuair 
ranníocaíocht faoin gClár ranníocaíocht a 
fháil freisin ó aon chlár eile de chuid an 
Aontais, lena n-áirítear Cistí faoi 
bhainistíocht chomhroinnte, ar choinníoll 
nach gcumhdaíonn na ranníocaíochtaí na 
costais chéanna. [Ní rachaidh an cistiú 
carnach thar chostais incháilithe iomlána 
na gníomhaíochta agus féadfar an tacaíocht 
ó chláir éagsúla de chuid an Aontais a 
ríomh ar bhonn pro-rata].

1. Féadfaidh gníomhaíocht a fuair 
ranníocaíocht faoin gClár ranníocaíocht a 
fháil freisin ó aon chlár eile de chuid an 
Aontais, lena n-áirítear Cistí faoi 
bhainistíocht chomhroinnte, ar choinníoll 
nach gcumhdaíonn na ranníocaíochtaí na 
costais chéanna, agus seachnaítear foinsiú 
dúbailte Cistí trí fhoinsí an mhaoinithe a 
léiriú go soiléir do gach catagóir 
chaiteachais, i gcomhréir le prionsabal an 
bhainistithe fhónta airgeadais. [Ní 
rachaidh an cistiú carnach thar chostais 
incháilithe iomlána na gníomhaíochta agus 
féadfar an tacaíocht ó chláir éagsúla de 
chuid an Aontais a ríomh ar bhonn pro-
rata].

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 13 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Glacfaidh an Coimisiún an clár 
oibre trí bhíthin gníomh cur chun feidhme. 
Déanfar an gníomh cur chun feidhme sin
a ghlacadh i gcomhréir leis an nós 
imeachta comhairleach dá dtagraítear in
Airteagal 19.

2. Glacfaidh an Coimisiún an clár 
oibre trí bhíthin gníomh tarmligthe.
Tabharfar de chumhacht don Choimisiún
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 16.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leagtar amach in Iarscríbhinn II na 
táscairí a úsáidfear le tuairisciú a 
dhéanamh ar dhul chun cinn an Chláir 
maidir le baint amach na gcuspóirí 
sonracha a leagtar amach in Iarscríbhinn 2.

1. Táscairí a úsáidfear chun tuairisciú 
a dhéanamh ar dhul chun cinn an chláir i 
dtreo ghnóthú na gcuspóirí sonracha a 
leagtar amach in Airteagal 2, déanfar iad, i 
gcás inarb infheidhme, a bhailiú agus 
beidh siad imdhealaithe de réir inscne. Tá 
an liosta táscairí leagtha amach in 
Iarscríbhinn II.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfar meastóireachtaí go tráthúil 
sa dóigh agus go bhféadfar leas a bhaint 
astu sa phróiseas cinnteoireachta.

1. Déanfar na meastóireachtaí a 
phríomhshruthú de réir inscne, beidh 
caibidil shonrach le haghaidh gach 
snáithe iontu agus cuirfear i gcrích iad go 
tráthúil sa dóigh go bhféadfar leas a bhaint 
astu sa phróiseas cinnteoireachta.
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Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 14 a thabhairt don 
Choimisiún go dtí an 31 Nollaig 2027.

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagail 13 agus Airteagal 
14 a thabhairt don Choimisiún go dtí an 31 
Nollaig 2027.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón 
Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht 
an chistithe (go háirithe nuair a bhíonn na 
gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú) 
trí fhaisnéis spriocdhírithe atá 
comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí 
éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an 
pobal.

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas aitheantas d’fhoinse an chistiúcháin 
ón Aontas agus áiritheoidh siad 
infheictheacht an chistithe sin (go háirithe 
nuair a bheidh na gníomhaíochtaí agus a 
dtorthaí á bhfógairt) le faisnéis 
spriocdhírithe atá comhleanúnach, 
éifeachtach agus comhréireach a sholáthar 
do shainghrúpaí éagsúla, lena n-áirítear na 
meáin agus an pobal, agus, ar an gcaoi 
sin, breisluach AE a léiriú agus cuidiú le 
hiarrachtaí bailithe sonraí an 
Choimisiúin chun trédhearcacht 
bhuiséadach a fheabhsú.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Saothrófar cuspóirí sonracha an Chláir dá 
dtagraítear in Airteagal 2(2) go háirithe trí 

Saothrófar cuspóirí sonracha an Chláir dá 
dtagraítear in Airteagal 2(2) go háirithe trí 
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thacaíocht do na gníomhaíochtaí a leanas: thacú leis na gníomhaíochtaí a leanas, ar 
an leibhéal Eorpach, náisiúnta agus 
fonáisiúnta:

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) gníomhaíochtaí anailíseacha agus 
faireacháin1 chun tuiscint ar chúrsaí sna 
Ballstáit agus ar leibhéal an Aontais a 
fheabhsú i dtaobh na réimsí atá clúdaithe 
faoin gClár agus chun cur chun feidhme 
dhlí agus bheartais an Aontais a fheabhsú;

(c) gníomhaíochtaí anailíseacha agus 
faireacháin1 chun tuiscint ar chúrsaí sna 
Ballstáit agus ar leibhéal an Aontais a 
fheabhsú i dtaobh na réimsí atá clúdaithe 
faoin gClár agus chun cur chun feidhme 
dhlí agus bheartais an Aontais a fheabhsú;

_______________ _______________

1Áirítear ar na gníomhaíochtaí sin, mar 
shampla, bailiú sonraí agus staidrimh; 
modhanna coiteanna a fhorbairt agus, sa 
chás inarb iomchuí, táscairí agus 
tagarmharcanna; staidéir, taighde, anailísí 
agus suirbhéanna; meastóireachtaí; 
measúnú tionchair; forbairt agus foilsiú 
treoracha, tuarascálacha agus ábhair 
oideachais.

1 Áirítear ar na gníomhaíochtaí sin, mar 
shampla, bailiú sonraí agus staidrimh,
imdhealaithe de réir inscne agus aoise; 
modhanna coiteanna a fhorbairt agus, sa 
chás inarb iomchuí, táscairí agus 
tagarmharcanna; staidéir, taighde, anailísí 
agus suirbhéanna; meastóireachtaí; 
measúnú tionchair; forbairt agus foilsiú 
treoracha, tuarascálacha agus ábhair 
oideachais.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I –  mír 1 –  pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) saoránaigh Eorpacha de 
náisiúntachtaí éagsúla a thabhairt le chéile 
trí dheis a thabhairt dóibh páirt a ghlacadh i 
ngníomhaíochtaí nasctha bailte;

(g) Eorpaigh ar de bhunadh náisiúin 
agus cultúir éagsúla iad a thabhairt le 
chéile trí dheis a thabhairt dóibh páirt a 
ghlacadh i ngníomhaíochtaí nasctha bailte, 
lena n-áirítear tionscadail bheaga 
dhéthaobhacha um nascadh agus líonra 
bailte;
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Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I –  mír 1 –  pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) rannpháirtíocht ghníomhach a 
spreagadh agus a éascú maidir le hAontas
níos daonlathaí a thógáil trí thacú le 
heagraíochtaí na sochaí sibhialta chomh 
maith le feasacht i leith cearta agus 
luachanna a spreagadh agus a éascú;

(h) rannpháirtíocht ghníomhach a 
spreagadh agus a éascú maidir le hAontas 
níos daonlathaí a thógáil trí thacú le 
heagraíochtaí na sochaí sibhialta agus le 
húdaráis áitiúla agus réigiúnacha chomh 
maith lena gcomhlachais ionadaíochta
agus feasacht i leith cearta agus luachanna 
a spreagadh agus a éascú;

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn 1 – mír 1 – pointe j

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) cumas líonraí Eorpacha a fhorbairt 
chun dlí, spriocanna beartais agus straitéisí 
an Aontais a chur chun cinn agus a 
fhorbairt a thuilleadh agus tacaíocht a 
thabhairt d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta 
atá gníomhach sna réimsí a thagann faoi 
scáth an Chláir.

(j) acmhainn líonraí Eorpacha a 
fhorbairt trí dheontais oibriúcháin 
ilbhliantúla chun dlí an Aontais a chur 
chun cinn agus a fhorbairt tuilleadh, 
díospóireachtaí ríthábhachtacha ón mbun 
aníos ar spriocanna beartais agus ar 
straitéisí a fheabhsú agus tacaíocht a 
thabhairt d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta 
chomh maith le húdaráis réigiúnacha 
agus áitiúla agus a gcomhlachais 
ionadaíocha atá gníomhach sna réimsí a 
thagann faoi scáth an Chláir. 

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír1 – pointe k a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ka) Pointí Teagmhála Náisiúnta a 
neartú agus sineirgí níos fearr a chruthú 
idir na forbairtí beartais i réimse na 
saoránachta, cuspóirí an Chláir agus 
obair na bPointí Teagmhála Náisiúnta 
agus na dtairbhithe.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe k b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(kb) An t-árdán ar líne a neartú ar a 
dtaispeánfar tionscadail arna bhforbairt 
ag tairbhithe, chomh maith le treoir a 
chur ar fáil do thairbhithe féideartha, 
torthaí na dtionscadal a scaipeadh agus 
infheictheacht agus obair leantach a 
fheabhsú.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe k c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(kc) Tacú tuilleadh le malartuithe 
criticiúla cuimsitheacha, lena dtabharfar 
aghaidh ar dhúshláin a dhéanann difear 
do shaol laethúil na nEorpach amhail:
fostaíocht, imircigh a lánpháirtiú, 
tithíocht, soghluaiseacht nó oideachas.

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 – an chuid réamhráiteach
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar faireachán ar an gClár ar bhonn 
sraith táscairí atá beartaithe tomhas a 
dhéanamh ar a mhéid atá cuspóirí 
ginearálta agus sonracha an Chláir bainte 
amach agus d'fhonn na hualaí agus na 
costais riaracháin a íoslaghdú. Chuige sin, 
baileofar sonraí maidir leis an tsraith seo a 
leanas de tháscairí fíorthábhachtacha.

Déanfar faireachán ar an gClár ar bhonn 
sraith táscairí a bhfuil beartaithe leo 
tomhas a dhéanamh ar a mhéid atá cuspóirí 
ginearálta agus sonracha an Chláir bainte 
amach agus d'fhonn na hualaí agus na 
costais riaracháin a íoslaghdú. Chuige sin, 
baileofar sonraí maidir leis an tsraith seo a 
leanas de príomhtháscairí ar cheart iad a 
bheith, inarb iomchuí, miondealaithe de 
réir inscne, aoise agus míchumais:

Réasúnú

Bheadh rianú ar na catagóirí thuasluaite i measc rannpháirtithe an chláir mar thacaíocht do 
phríomhshruthú an chomhionannais inscne agus don neamh-idirdhealú i dtéarmaí nithiúla.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 – tábla

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Líon na ndaoine ar a ndearnadh tionchar 
trí: 

Líon na ndaoine ,imdhealaithe de réir 
inscne agus aoise, a thairbhigh ó na 
gníomhaíochtaí seo a leanas: 

(i) gníomhaíochtaí oiliúna (i) gníomhaíochtaí oiliúna;

(ii) gníomhaíochtaí foghlama frithpháirtí 
agus malartaithe dea-chleachtas;

(ii) gníomhaíochtaí maidir le foghlaim 
fhrithpháirteach agus le malartú dea-
chleachtas;

(iii) gníomhaíochtaí múscailte feasachta, 
faisnéise agus scaipthe.

(iii) gníomhaíochtaí maidir le hardú 
feasachta, le faisnéis agus le scaipeadh na 
faisnéise.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 – ró 1 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ina theannta sin, foilseoidh an Coimisiún 
na táscairí aschuir seo a leanas gach 
bliain:

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 – ró 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Líon na n-iarratas agus líon na 
ngníomhaíochtaí arna gcistiú in aghaidh 
an liosta in Airteagal 9(1) agus in 
aghaidh na sraithe

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 – ró 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leibhéal cistiúcháin arna iarraidh ag 
iarratasóirí agus arna dheonú in aghaidh 
an liosta in Airteagal 9(1) agus in 
aghaidh na sraithe
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