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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach, mar 
an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Chun tacú le forbairt chomhchuí 
chríoch an Aontais ar leibhéil éagsúla, ba 
cheart CFRE a bheith ina thacaíocht le 
comhar trasteorann, comhar trasnáisiúnta, 
comhar muirí, comhar na réigiún is 
forimeallaí agus comhar idir-réigiúnach 
faoi sprioc an chomhair chríochaigh 
Eorpaigh (Interreg).

(3) Chun tacú le forbairt chomhchuí 
chríoch an Aontais ar leibhéil éagsúla, ba 
cheart CFRE a bheith ina thacaíocht le 
comhar trasteorann, comhar trasnáisiúnta, 
comhar muirí, comhar na réigiún is 
forimeallaí agus comhar idir-réigiúnach 
faoi sprioc an chomhair chríochaigh 
Eorpaigh (Interreg), agus, ina theannta 
sin, i réimsí an chultúir agus na 
cruthaitheachta le béim ar leith ar 
scileanna agus inniúlachtaí daonna a 
neartú mar phríomhchumasóirí na 
bhforbartha eacnamaíche agus sóisialta 
agus, san am céanna, ag féachaint go 
hiomchuí do chláir oiliúna lena bhféadfaí 
maoiniú breise a éileamh; 

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Ba cheart é a bheith d'aidhm leis an 
gcomhchuid faoi chomhar trasteorann dul i 
ngleic le dúshláin choiteanna arna 
sainaithint go comhpháirteach sna réigiúin 
teorann, agus an acmhainneacht fáis nach 
bhfuil saothraithe i limistéir teorann a 
shaothrú mar a léirítear sa Teachtaireacht 
ón gCoimisiún ‘Boosting Growth and 
Cohesion in EU Border Regions’ 23

[Borradh a chur faoin bhFás agus faoin 
gComhtháthú i Réigiúin atá lonnaithe ar 

(4) Le comhchuid an chomhair 
trasteorann, ba cheart go ndíreofaí ar dhul i 
ngleic le dúshláin choiteanna, lena n-
áirítear difríochtaí cultúrtha agus 
bacainní teanga, arna sainaithint go 
comhpháirteach sna réigiúin teorann, mar 
go bhféadfadh siad bac a chur ar 
lánpháirtiú, srian a chur le 
hidirghníomhaíocht agus deiseanna do 
dhaoine agus do ghnólachtaí a laghdú ar 
dhá thaobh na teorann agus an 
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Theorainneacha an Aontais Eorpaigh] (‘an 
Teachtaireacht maidir le Réigiúin 
Teorann’). Dá réir sin, ba cheart an 
chomhchuid trasteorann a bheith teoranta 
do chomhar i leith teorainneacha talún agus 
ba cheart comhar trasteorann i leith 
teorainneacha muirí a chomhtháthú sa 
chomhchuid thrasnáisiúnta.

acmhainneacht fáis nach bhfuil saothraithe 
i limistéir teorann a shaothrú mar a léirítear 
sa Teachtaireacht ón gCoimisiún ‘Boosting 
Growth and Cohesion in EU Border 
Regions’ [Borradh a chur faoin bhFás agus 
faoin gComhtháthú i Réigiúin atá lonnaithe 
ar Theorainneacha an Aontais Eorpaigh]23

(‘an Teachtaireacht maidir le Réigiúin 
Teorann’). Dá réir sin, ba cheart an 
chomhchuid trasteorann a bheith teoranta 
do chomhar i leith teorainneacha talún agus 
ba cheart comhar trasteorann i leith 
teorainneacha muirí a chomhtháthú sa 
chomhchuid thrasnáisiúnta.

__________________ __________________

23 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an 
gComhairle agus chuig Parlaimint na 
hEorpa, ‘Borradh a chur faoin bhfás agus 
faoin gcomhtháthú i réigiúin atá lonnaithe 
ar theorainneacha an Aontais Eorpaigh’, -
COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

23 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an 
gComhairle agus chuig Parlaimint na 
hEorpa, ‘Borradh a chur faoin bhfás agus 
faoin gcomhtháthú i réigiúin atá lonnaithe 
ar theorainneacha an Aontais Eorpaigh’, -
COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Bunaithe ar an taithí a fuarthas ar 
chomhar trasteorann agus trasnáisiúnta le 
linn na clárthréimhse 2014-2020 sna 
réigiúin is forimeallaí, i gcás nach 
ndearnadh a dhóthain simplithe le haghaidh 
údaráis na gclár agus na dtairbhithe mar 
gheall ar an dá chomhchuid a 
chomhcheangal le chéile laistigh de chlár 
aonair de réir limistéar comhair, ba cheart 
comhchuid shonrach le haghaidh na réigiún 
is forimeallaí a bhunú chun go bhféadfaidh 
na réigiúin is forimeallaí comhar a 
dhéanamh lena dtíortha agus lena gcríocha 
comharsanachta ar an dóigh is éifeachtaí 
agus is simplí agus is féidir.

(7) Bunaithe ar an taithí a fuarthas ar 
chomhar trasteorann agus trasnáisiúnta le 
linn na clárthréimhse 2014-2020 sna 
réigiúin is forimeallaí, i gcás nach 
ndearnadh a dhóthain simplithe le haghaidh 
údaráis na gclár agus na dtairbhithe mar 
gheall ar an dá chomhchuid a 
chomhcheangal le chéile laistigh de chlár 
aonair de réir limistéar comhair, ba cheart 
comhchuid shonrach le haghaidh na réigiún 
is forimeallaí a bhunú chun go bhféadfaidh 
na réigiúin is forimeallaí comhar a 
dhéanamh lena dtíortha agus lena gcríocha 
comharsanachta ar an dóigh is éifeachtaí 
agus is simplí agus is féidir chun naisc 
láidre agus inbhuanaithe a bhunú 
bunaithe ar chomhar agus ar 
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chomhthuiscint;

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Bunaithe ar an taithí a fuarthas ar 
na cláir comhair idir-réigiúnaigh faoi 
Interreg agus toisc go raibh comhar den 
sórt sin in easnamh laistigh de na cláir faoi 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post 
agus fáis le linn na clárthréimhse 2014-
2020, ba cheart an chomhchuid i ndáil le 
comhar idir-réigiúnach a dhíriú níos mó fós 
ar bhorradh a chur faoi éifeachtacht an 
bheartais comhtháthaithe. Dá bhrí sin, ba 
cheart an chomhchuid sin a bheith teoranta 
do dhá chlár, ceann le go mbeifear in ann 
gach cineál taithí a fháil agus cineálacha 
cur chuige nuálacha agus fothú 
acmhainneachta a chur ar aghaidh le 
haghaidh cláir faoin dá sprioc agus 
grúpálacha Eorpacha um chomhar críche 
(‘GECCanna’) a cuireadh ar bun nó atá le 
cur ar bun de bhun Rialachán (CE) Uimh. 
1082/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle24 a chur chun cinn, agus an 
ceann eile chun an anailís ar threochtaí 
forbartha a fheabhsú. Ba cheart comhar 
tionscadalbhunaithe ar fud an Aontais a 
chomhtháthú sa chomhchuid nua maidir le 
hinfheistíochtaí nuálaíochta idir-
réigiúnacha agus a bheith nasctha go dlúth 
le cur chun feidhme na Teachtaireachta ón 
gCoimisiún ‘An Nuálaíocht i Réigiúin na 
hEorpa a Neartú: Straitéisí don fhás 
athléimneach, cuimsitheach agus 
inbhuanaithe’25, go háirithe chun tacú le 
hardáin théamacha don speisialtóireacht 
chliste le haghaidh réimsí amhail 
fuinneamh, nuachóiriú tionsclaíoch nó gnó 
agraibhia. Ar deireadh, maidir le forbairt 
chríochach chomhtháite lena dtugtar 
aghaidh ar limistéir uirbeacha fheidhmiúla 
nó ar limistéir uirbeacha, ba cheart díriú 

(8) Bunaithe ar an taithí a fuarthas ar 
na cláir comhair idir-réigiúnaigh faoi 
Interreg agus toisc go raibh comhar den 
sórt sin in easnamh laistigh de na cláir faoi 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post 
agus fáis le linn na clárthréimhse 2014-
2020, ba cheart go ndíreofaí níos mó sa 
chomhchuid i ndáil le comhar idir-
réigiúnach ar bhorradh a chur faoi 
éifeachtacht an bheartais comhtháthaithe. 
Dá bhrí sin, ba cheart an chomhchuid sin a 
bheith teoranta do dhá chlár, ceann le go 
mbeifear in ann gach cineál taithí a fháil 
agus cineálacha cur chuige nuálacha agus 
fothú acmhainneachta a chur ar aghaidh le 
haghaidh cláir faoin dá sprioc agus 
grúpálacha Eorpacha um chomhar críche 
(‘GECCanna’) a cuireadh ar bun nó atá le 
cur ar bun de bhun Rialachán (CE) Uimh. 
1082/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle24 a chur chun cinn, agus an 
ceann eile chun an anailís ar threochtaí 
forbartha a fheabhsú. Ba cheart comhar 
tionscadalbhunaithe ar fud an Aontais a 
chomhtháthú sa chomhchuid nua maidir le 
hinfheistíochtaí nuálaíochta idir-
réigiúnacha agus a bheith nasctha go dlúth 
le cur chun feidhme na Teachtaireachta ón 
gCoimisiún ‘An Nuálaíocht i Réigiúin na 
hEorpa a Neartú: Straitéisí don fhás 
athléimneach, cuimsitheach agus 
inbhuanaithe’25 , go háirithe chun tacú le 
hardáin théamacha don speisialtóireacht 
chliste le haghaidh réimsí amhail 
fuinneamh, nuachóiriú tionsclaíoch, 
cultúr, oidhreacht an chultúir, 
earnálacha cultúrtha agus 
cruthaitheacha, agraibhia, scileanna agus 
cumais daonna a neartú, agus oidhreacht 
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uirthi laistigh de chláir faoi sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis 
agus in ionstraim thionlacain amháin, ‘an 
Tionscnamh Uirbeach Eorpach’. Ba cheart 
an dá chlár faoin gcomhchuid i ndáil le 
comhar idir-réigiúnach an tAontas iomlán a 
chumhdach agus ba cheart iad a bheith 
oscailte do rannpháirtíocht tríú tíortha 
freisin.

choiteann an chultúir a chaomhnú agus a 
scaipeadh. Ar deireadh, maidir le forbairt 
chríochach chomhtháite lena dtugtar 
aghaidh ar limistéir uirbeacha feidhme nó 
ar limistéir uirbeacha, ba cheart díriú uirthi 
laistigh de chláir faoi sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis 
agus in ionstraim thionlacain amháin, ‘an 
Tionscnamh Uirbeach Eorpach’. Ba cheart 
an dá chlár faoin gcomhchuid i ndáil le 
comhar idir-réigiúnach an tAontas iomlán a 
chumhdach agus ba cheart iad a bheith 
oscailte do rannpháirtíocht tríú tíortha 
freisin.

_________________ _________________

24 Rialachán (EC) Uimh. 1082/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 5 Iúil 2006 maidir le grúpáil Eorpach 
um chomhar críochach (EGTC) (IO L 210, 
31.7.2006, lch. 19).

24 Rialachán (EC) Uimh. 1082/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 5 Iúil 2006 maidir le grúpáil Eorpach 
um chomhar críochach (EGTC) (IO L 210, 
31.7.2006, lch. 19).

25 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste 
na Réigiún ‘An Nuálaíocht i Réigiúin na 
hEorpa a Neartú: Straitéisí don fhás 
athléimneach, cuimsitheach agus 
inbhuanaithe’ - COM(2017) 376 final, 
18.7.2017.

25 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste 
na Réigiún ‘An Nuálaíocht i Réigiúin na 
hEorpa a Neartú: Straitéisí don fhás 
athléimneach, cuimsitheach agus 
inbhuanaithe’ - COM(2017) 376 final, 
18.7.2017.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Maidir le cúnamh ICR III, ba cheart 
é a dhíriú go príomha ar chúnamh a 
thabhairt do thairbhithe ICR institiúidí 
daonlathacha agus an smacht reachta a 
neartú, an bhreithiúnacht agus an riarachán 
poiblí a athchóiriú, cearta bunúsacha agus 
comhionannas inscne a urramú, 
caoinfhulaingt, cuimsiú sóisialta agus 
neamh-idirdhealú a chur chun cinn. Maidir 

(11) Maidir le cúnamh ICR III, ba cheart 
é a dhíriú go príomha ar chúnamh a 
thabhairt do thairbhithe ICR institiúidí 
daonlathacha agus an smacht reachta a 
neartú, an bhreithiúnacht agus an riarachán 
poiblí a athchóiriú, cearta bunúsacha agus 
comhionannas inscne a urramú, 
caoinfhulaingt, cuimsiú sóisialta agus 
neamh-idirdhealú a chur chun cinn, córais 
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le cúnamh ICR, ba cheart é a bheith ina 
thacaíocht leanúnach le hiarrachtaí 
tairbhithe ICR chun comhar réigiúnach, 
macrairéigiúnach agus trasteorann chomh 
maith le forbairt chríochach a chur ar 
aghaidh, lena n-áirítear trí straitéisí 
macrairéigiúnacha de chuid an Aontais a 
chur chun feidhme. Ina theannta sin, le 
cúnamh ICR, ba cheart aghaidh a thabhairt 
ar bhainistíocht slándála, imirce agus 
teorann, agus rochtain ar chosaint 
idirnáisiúnta á háirithiú, faisnéis ábhartha á 
comhroinnt, rialú teorann á fheabhsú agus 
iarrachtaí coiteanna á ndéanamh sa 
chomhrac i gcoinne imirce neamhrialta 
agus smuigleáil imirceach.

oideachais inbhuanaithe agus 
chuimsitheacha a fhorbairt agus é mar 
aidhm leo níos mó deiseanna ar 
cháilíocht níos fearr a chur ar fáil do 
dhaoine óga, trí bheartais 
chothrománacha don óige. Maidir le 
cúnamh ICR, ba cheart é a bheith ina 
thacaíocht leanúnach le hiarrachtaí 
tairbhithe ICR chun comhar réigiúnach, 
macrairéigiúnach agus trasteorann chomh 
maith le forbairt chríochach a chur ar 
aghaidh, lena n-áirítear trí straitéisí 
macrairéigiúnacha de chuid an Aontais a 
chur chun feidhme. Ina theannta sin, le 
cúnamh ICR, ba cheart aghaidh a thabhairt 
ar bhainistíocht slándála, imirce agus 
teorann, agus rochtain ar chosaint 
idirnáisiúnta á háirithiú, faisnéis ábhartha á 
comhroinnt, rialú teorann á fheabhsú agus 
iarrachtaí coiteanna á ndéanamh sa 
chomhrac i gcoinne imirce neamhrialta 
agus smuigleáil imirceach.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Ba cheart CFRE a bheith ina 
rannchuidiú faoi Interreg leis na cuspóirí 
sonracha faoi chuspóirí an bheartais 
comhtháthaithe. Mar sin féin, ba cheart an 
liosta de na cuspóirí sonracha faoi na 
cuspóirí téamacha éagsúla a oiriúnú do 
riachtanais shonracha Interreg trí fhoráil a 
dhéanamh maidir le cuspóirí sonracha 
breise faoin gcuspóir beartais ‘Eoraip níos 
sóisialta trí Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta a chur chun feidhme’ chun go 
bhféadfar idirghabhálacha de chineál CSE 
a dhéanamh.

(17) Ba cheart CFRE a bheith ina 
rannchuidiú faoi Interreg leis na cuspóirí 
sonracha faoi chuspóirí an bheartais 
comhtháthaithe. Mar sin féin, ba cheart an 
liosta de na cuspóirí sonracha faoi na 
cuspóirí téamacha éagsúla a oiriúnú do 
riachtanais shonracha Interreg trí fhoráil a 
dhéanamh maidir le cuspóirí sonracha 
breise faoin gcuspóir beartais ‘Eoraip níos 
sóisialta trí Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta a chur chun feidhme’ chun go 
bhféadfar idirghabhálacha de chineál CSE 
a dhéanamh, agus béim ar leith á leagan 
ar rochtain ar oideachas, ar níos mó 
deiseanna ar cháilíocht níos fearr a 
chruthú do dhaoine óga agus ar 
chomhtháthú cultúrtha.
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Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Leis an Rialachán seo, ba cheart 
dhá chuspóir atá Interreg-shonrach a chur 
isteach, ceann chun tacú le cuspóir 
Interreg-shonrach d'fhonn acmhainn 
institiúideach a neartú, comhar dlíthiúil 
agus riaracháin a fheabhsú, go háirithe i 
gcás ina bhfuil sé nasctha le cur chun 
feidhme na Teachtaireachta maidir le 
Réigiúin Teorann, comhar a threisiú idir 
saoránaigh agus institiúidí agus straitéisí 
macrairéigiúnacha agus imchuach farraige 
a fhorbairt agus a chomhordú, agus ceann 
eile chun aghaidh a thabhairt ar 
shaincheisteanna sonracha a bhaineann le 
comhar seachtrach amhail sábháilteacht, 
slándáil, bainistiú trasnaithe teorann agus 
imirce.

(19) Leis an Rialachán seo, ba cheart 
dhá chuspóir atá Interreg-shonrach a chur 
isteach, ceann chun tacú le cuspóir 
Interreg-shonrach d'fhonn acmhainn 
institiúideach a neartú, comhar dlíthiúil 
agus riaracháin a fheabhsú, go háirithe i 
gcás ina bhfuil sé nasctha le cur chun 
feidhme na Teachtaireachta maidir le 
Réigiúin Teorann, comhar a threisiú idir 
saoránaigh, eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta agus institiúidí agus straitéisí 
macrairéigiúnacha agus imchuach farraige 
a fhorbairt agus a chomhordú, agus ceann 
eile chun aghaidh a thabhairt ar 
shaincheisteanna sonracha a bhaineann le 
comhar seachtrach amhail sábháilteacht, 
slándáil, bainistiú trasnaithe teorann agus 
imirce.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) Is gá soiléiriú a thabhairt ar na 
rialacha lena rialaítear cistí do thionscadail 
bheaga a cuireadh chun feidhme ó tháinig 
Interreg ar an bhfód, ach nach raibh 
cumhdaithe le forálacha sonracha riamh. 
Mar a leagtar amach sa Tuairim ó Choiste 
Eorpach na Réigiún freisin ‘Tionscadail 
idir daoine agus tionscadail mhionscála i 
gcláir um chomhar trasteorann’32, tá ról 
tábhachtach ag cistí do thionscadail bheaga 
den sórt sin chun iontaoibh a chothú idir 
saoránaigh agus institiúidí, déantar 
breisluach Eorpach mór a sholáthar agus is 

(23) Is gá soiléiriú a thabhairt ar na 
rialacha lena rialaítear cistí do thionscadail
bheaga a cuireadh chun feidhme ó tháinig 
Interreg ar an bhfód, ach nach raibh 
cumhdaithe le forálacha sonracha riamh. 
Mar a leagtar amach sa Tuairim ó Choiste 
Eorpach na Réigiún freisin ‘Tionscadail 
idir daoine agus tionscadail mhionscála i 
gcláir um chomhar trasteorann’32, tá ról 
tábhachtach ag cistí do thionscadail bheaga 
den sórt sin chun iontaoibh a chothú idir 
saoránaigh agus institiúidí, déantar 
breisluach Eorpach mór a sholáthar agus is 
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mór an rannchuidiú iad le cuspóir 
foriomlán na gclár um chomhar trasteorann 
trí chonstaicí teorann a shárú agus limistéir 
teorann agus a saoránaigh a chomhtháthú. 
Chun bainistiú mhaoiniú na dtionscadal 
beag a shimpliú do na faighteoirí deiridh, 
nach gnách leo cur isteach ar chistí ón 
Aontas, ba cheart úsáid roghanna costais 
simplithe agus cnapshuimeanna a bheith 
éigeantach faoi bhun tairseach áirithe.

mór an rannchuidiú iad le cuspóir 
foriomlán na gclár um chomhar trasteorann 
trí chonstaicí teorann a shárú agus limistéir 
teorann agus a saoránaigh a lánpháirtiú. Ba 
cheart dóibh a bheith i bhfabhar 
tionscnaimh chultúrtha, ealaíonta agus 
tionscnaimh trasteorann atá dírithe ar an 
saoránach go háirithe. Chun bainistiú 
mhaoiniú na dtionscadal beag a shimpliú 
do na faighteoirí deiridh, nach gnách leo 
cur isteach ar chistí ón Aontas, ba cheart 
úsáid roghanna costais simplithe agus 
cnapshuimeanna a bheith éigeantach faoi 
bhun tairseach áirithe.

_________________ _________________

32 Tuairim ó Choiste Eorpach na Réigiún 
‘Tionscadail idir daoine agus tionscadail 
mhionscála i gcláir um chomhar 
trasteorann’ an 12 Iúil 2017 (IO C 342, 
12.10.2017, lch. 38).

32 Tuairim ó Choiste Eorpach na Réigiún 
‘Tionscadail idir daoine agus tionscadail 
mhionscála i gcláir um chomhar 
trasteorann’ an 12 Iúil 2017 (IO C 342, 
12.10.2017, lch. 38).

Leasú 9Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) rochtain ar oideachas, ar oiliúint 
agus ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil thar 
theorainneacha a fheabhsú mar aon le
cáilíocht an méid sin a fheabhsú, d'fhonn 
cur leis an leibhéal oideachais a bhaintear 
amach agus le leibhéil na scileanna do 
chách a aithnítear thar theorainneacha;

(b) rochtain ar oideachas, ar oiliúint 
agus ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil thar 
theorainneacha a fheabhsú mar aon le 
cáilíocht an méid sin a fheabhsú, d'fhonn 
cur leis an leibhéal oideachais a bhaintear 
amach, le soghluaisteacht taighdeoirí agus 
na hóige agus chun scileanna teanga 
agus scileanna agus inniúlachtaí daonna 
eile a neartú;

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) cruthú comhpháirtíochtaí 
trasteorann idir institiúidí oideachasúla, 
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cultúrtha, ealaíonta, cruthaitheacha, 
closamhairc agus taighde chun 
comhthuiscint agus idirphlé sna réigiúin 
teorann a chur chun cinn, lena ndéanfaí 
feabhas a chur ar éagsúlacht teanga agus 
ar ról bheartais oideachasúla agus 
chultúrtha agus ar na hearnálacha 
cultúrtha, cruthaitheacha, ealaíonta agus 
closamhairc mar cheann feadhna sa 
nuálaíocht shóisialta.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 3 – pointe b b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bb) rochtain ar chultúr agus ar 
sheirbhísí cultúrtha a fheabhsú thar 
theorainneacha;

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 3 – pointe b c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bc) aitheantas frithpháirteach 
dioplómaí, do theastas, scileanna agus 
inniúlachtaí a chur chun cinn chun 
deiseanna le haghaidh oideachais, oiliúna 
agus fostaíochta a mhéadú thar 
theorainneacha;

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 3 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) cuimsiú sóisialta a chur chun cinn 
agus an bhochtaineacht a chomhrac, lena n-
áirítear trí chomhionannas deiseanna a 

(e) cuimsiú sóisialta, agus cuimsiú 
sóisialta na n-imirceach, a chur chun cinn 
agus an bhochtaineacht a chomhrac, lena n-
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fheabhsú agus idirdhealú a chomhrac thar 
theorainneacha.

áirítear trí chomhionannas deiseanna a 
fheabhsú agus idirdhealú a chomhrac thar 
theorainneacha.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 3 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e a) rochtain ar sheirbhísí cultúrtha 
agus ar infreastruchtúir spóirt a 
fheabhsú, soghluaisteacht ealaíontóirí 
agus malartuithe cultúrtha a chur chun 
cinn, rud atá ina rannchuidiú le 
comhoidhreacht chultúrtha a scaipeadh 
agus a chaomhnú agus le comhrac a 
dhéanamh i gcoinne claontachtaí agus 
steiréitíopaí, ar claontachtaí agus 
steiréitíopaí iad a bhíonn leanúnach de 
ghnáth, lánpháirtiú sóisialta a mhéadú 
agus dul i ngleic le bacainní sóisialta agus 
teanga;

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 4 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) faoi na cláir Interreg trasteorann 
sheachtracha agus faoi chomhchuid 2 agus 
faoi chomhchuid 3 a fhaigheann tacaíocht 
ó na cistí Interreg, i dteannta phointe (a) 
agus phointe (b): muinín fhrithpháirteach a 
chothú, go háirithe trí ghníomhaíochtaí idir 
daoine a spreagadh, trí dhaonlathas 
inbhuanaithe a fheabhsú agus trí thacú le 
gníomhartha na sochaí sibhialta agus lena 
ról ó thaobh próisis a athchóiriú agus 
aistrithe chun an daonlathais;

(c) faoi na cláir Interreg trasteorann 
sheachtracha agus faoi chomhchuid 2 agus 
faoi chomhchuid 3 a fhaigheann tacaíocht 
ó na cistí Interreg, i dteannta phointe (a) 
agus phointe (b): muinín fhrithpháirteach a 
chothú, go háirithe trí ghníomhaíochtaí idir 
daoine agus taithí ar shoghluaisteacht na 
hóige a spreagadh, trí dhaonlathas 
inbhuanaithe a fheabhsú agus trí thacú le 
gníomhartha na sochaí sibhialta agus lena 
ról ó thaobh próisis a athchóiriú agus 
aistrithe chun an daonlathais;
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Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Faoi chláir Interreg trasteorann 
sheachtracha agus faoi chomhchuid 2 agus 
faoi chomhchuid 3, beidh CFRE agus, i 
gcás inarb infheidhme, ionstraimí 
maoinithe sheachtraigh an Aontais ina 
rannchuidiú freisin leis an gcuspóir 
Interreg-shonrach seachtrach ‘Eoraip níos 
sábháilte agus níos sláine’, go háirithe trí 
ghníomhaíochtaí i réimsí an bhainistithe 
trasnaithe teorann, na soghluaisteachta sna 
teorainneacha agus an bhainistithe imirce, 
lena n-áirítear cosaint imirceach.

5. Faoi chláir Interreg trasteorann 
sheachtracha agus faoi chomhchuid 2 agus 
faoi chomhchuid 3, beidh CFRE agus, i 
gcás inarb infheidhme, ionstraimí 
maoinithe sheachtraigh an Aontais ina 
rannchuidiú freisin leis an gcuspóir 
Interreg-shonrach seachtrach ‘Eoraip níos 
sábháilte agus níos sláine’, go háirithe trí 
ghníomhaíochtaí i réimsí an bhainistithe 
trasnaithe teorann, na soghluaisteacha sna 
teorainneacha agus an bhainistithe imirce, 
lena n-áirítear cosaint imirceach, 
idirghabháil idirchultúrtha agus éascú 
teanga;

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 4 – pointe b – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) éagothromaíochtaí eacnamaíocha, 
sóisialta agus críochacha;

(i) éagothromaíochtaí eacnamaíocha, 
sóisialta, déimeagrafacha agus críochacha;

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 4 – pointe b – pointe i a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i a) bacainní agus sonraíochtaí 
cultúrtha, oideachasúla agus teanga nua;

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 1 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1 a. Agus measúnú á dhéanamh ar 
gach clár Interreg, cuirfidh an Coimisiún 
tionchar foriomlán dearfach an chláir ar 
an tsochaí agus phobail áitiúla, le béim ar 
leith á leagan ar fhorbairt shóisialta agus 
eacnamaíoch agus ar cuimsitheacht 
shóisialta agus eacnamaíoch mar aon le 
hidirphlé idirchultúrtha agus 
comhthuiscint.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Maidir le forbairt áitiúil faoi stiúir an 
phobail faoi phointe (b) d'Airteagal 22 de 
Rialachán (AE) [RFC nua], féadfar í a chur 
chun feidhme i gcláir Interreg, ar 
choinníoll go mbeidh na grúpaí 
gníomhaíochta áitiúla ábhartha 
comhdhéanta d'ionadaithe de leasanna 
socheacnamaíocha áitiúla poiblí agus 
príobháideacha, nach rialaíonn aon 
sainghrúpa aonair an chinnteoireacht iontu, 
agus de dhá thír rannpháirteacha ar a 
laghad, ar Ballstát ceann díobh ar a laghad.

Maidir le forbairt áitiúil faoi stiúir an 
phobail faoi phointe (b) d'Airteagal 22 de 
Rialachán (AE) [RFC nua], féadfar í a chur 
chun feidhme i gcláir Interreg, ar 
choinníoll go mbeidh na grúpaí 
gníomhaíochta áitiúla ábhartha 
comhdhéanta d'ionadaithe de leasanna 
socheacnamaíocha áitiúla poiblí agus 
príobháideacha, lena n-áirítear 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta, nach 
rialaíonn aon sainghrúpa aonair an 
chinnteoireacht iontu, agus de dhá thír 
rannpháirteacha ar a laghad, ar Ballstát 
ceann díobh ar a laghad. Beidh grúpaí 
gníomhaíochta áitiúla ina n-ionadaithe 
do na haoisghrúpaí agus ar na grúpaí 
socheacnamaíocha uile lena n-áirítear 
mionlaigh, daoine atá faoi mhíchumas 
agus daoine a bhfuil níos lú deiseanna 
acu.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 4
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Maidir le cláir Interreg ar lú ná 
EUR 30 000 000 a leithdháileadh iomlán, 
déanfar an méid is gá le haghaidh cúnamh 
teicniúil arna shloinneadh in EUR agus an 
céatadán a thagann dá bharr a shocrú sa 
chinneadh ón gCoimisiún lena 
bhformheastar an clár Interreg lena 
mbaineann.

4. Maidir le cláir Interreg ar lú ná 
EUR 30 000 000 a leithdháileadh iomlán, 
déanfar an méid is gá le haghaidh cúnamh 
teicniúil a shloinneadh in euro agus an 
céatadán a thagann dá bharr a shocrú sa 
chinneadh ón gCoimisiún lena 
bhformheastar an clár Interreg lena 
mbaineann.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Cuirfidh an t-údarás bainistíochta 
an plean meastóireachta faoi bhráid an 
choiste faireacháin tráth nach déanaí ná 
bliain amháin tar éis an clár Interreg a 
fhormheas.

6. Cuirfidh an t-údarás bainistíochta 
an plean meastóireachta faoi bhráid an 
choiste faireacháin tráth nach déanaí ná 12 
mhí tar éis dháta formheasa an chláir 
Interreg.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 35 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Áiritheoidh an t-údarás 
bainistíochta go mbeidh suíomh gréasáin 
ann, laistigh de shé mhí ón tráth a ndéanfar 
formheas ar an gclár Interreg, ina mbeidh 
faisnéis faoi gach clár Interreg atá faoina 
chúram ar fáil, ina gcumhdaítear cuspóirí 
agus gníomhaíochtaí an chláir, na 
deiseanna maoiniúcháin atá le fáil faoin 
gclár agus a bhfuil bainte amach.

2. Áiritheoidh an t-údarás 
bainistíochta go mbeidh suíomh gréasáin 
ann, laistigh de shé mhí ón tráth a 
bhformheasfar an clár Interreg, ina mbeidh 
faisnéis faoi gach clár Interreg atá faoina 
chúram ar fáil. Faoin bhfaisnéis a 
chuirfear ar fáil ar an suíomh gréasáin, 
cumhdófar cuspóirí agus gníomhaíochtaí 
an chláir, na deiseanna cistiúcháin atá le 
fáil faoin gclár agus faoina bhfuil bainte 
amach.
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Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 56 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. I gcás ina bhfuil ar thairbhí 
conarthaí seirbhíse, soláthair nó oibre a
chur fáil chun oibríocht a chur chun 
feidhme, beidh feidhm ag na rialacha seo a 
leanas:

1. I gcás ina mbeidh ar thairbhí 
soláthar seirbhíse, conarthaí soláthair, nó 
conradh oibreacha nó an dá cheann, a 
chur fáil chun oibríocht a chur chun 
feidhme, beidh feidhm ag na rialacha seo a 
leanas:

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 56 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) i gcás inar údarás conarthach nó 
eintiteas conarthach an tairbhí de réir bhrí 
dhlí an Aontais is infheidhme maidir le 
nósanna imeachta soláthair poiblí, 
cuirfidh sé dlíthe, rialacháin agus forálacha 
náisiúnta i bhfeidhm arna nglacadh i ndáil 
le dlíthe an Aontais;

(a) i gcás inar údarás conarthach an 
tairbhí de réir bhrí Threoir 2014/23/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle1a, cuirfidh sé dlíthe, rialacháin 
agus forálacha riaracháin náisiúnta i 
bhfeidhm arna nglacadh i ndáil le dlíthe an 
Aontais;

__________________

1a Treoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
26 Feabhra 2014 maidir le soláthar poiblí 
agus lena n-aisghairtear 
Treoir 2004/18/CE (IO L 94, 28.3.2014, 
lch. 96).
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