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RÉASÚNÚ GEARR

Bunaítear leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) agus an Ciste Comhtháthaithe 
COM(2018)0372 an creat do CFRE agus don Chiste Comhtháthaithe thar an tréimhse ó 2021-
2027.

Leis an togra, foráiltear cistiú a dhíreofar ar shraith tosaíochtaí, tarraingítear suas liosta 
cuspóirí téamacha i gcomhréir leis na tosaíochtaí sin agus spreagtar clársceidealú comhtháite. 

Is é is aidhm don tuairim seo díriú ar na saincheisteanna ar a ndéanann an togra neamhaird, 
amhail tionscail na cruthaitheachta, an cultúr, an t-aos óg agus spórt.

Tá easpa tagairt sonrach ar an gcultúr sna rialacháin atá ceangailteach ó thaobh dlí fós ar 
cheann de na príomhchonstaicí maidir le hinfheistíochtaí cultúrtha a chothú. Dá bhrí sin, tá gá 
le cur chuige níos uaillmhianaí, agus Airteagal 167(4) CFAE á chur san áireamh lena leagtar 
síos go gcuirfidh ‘an tAontas gnéithe cultúrtha san áireamh ina ghníomhaíocht faoi fhorálacha 
eile na gConarthaí’. Cuireann an Rapóirtéir i bhfáth go n-aithneofar acmhainneacht iomlán an 
chultúir agus a ról maidir le tacú le forbairt eacnamaíoch, cuimsiú sóisialta agus comhtháthú, 
agus iad a chothú chomh maith. 

Ar an drochuair, tagraíonn an togra le haghaidh rialachán a bhfuiltear á phlé d’oidhreacht 
chultúrtha ach déanann sé neamhaird de chultúr i gcoitinne. Ní dhéanann sé aon tagairt don 
mhéid a rannchuidigh an cultúr le forbairt áitiúil agus réigiúnach, d’ainneoin a dhlúthbhaint le 
saincheisteanna an oideachais, an chuimsithe shóisialta agus na nuálaíochta. Leis an 
rannchuidiú éagsúil a dhéanann an cultúr le hoideachas agus le foghlaim trí fhorbairt 
inniúlachtaí agus fios gnó, le forbairt eacnamaíoch trí na tionscail chruthaitheacha agus na 
dána, agus le cuimsiú sóisialta trí imeallú pobal a chomhrac, tá údar maith le tagairt shonrach 
don chultúr a chur san áireamh sna scéimeanna beartaithe maidir le cuspóir téamach. Ina 
theannta sin, tá sé ríthábhachtach bearta sonracha a shainaithint agus acmhainní do 
thionscadail a chur i leataobh, amhail gorlanna, bonneagar digiteach (leathanbhanda, mar 
shampla), agus bonneagar doláimhsithe do chomhlachtaí oideachais, cultúrtha agus taighde, 
ag cur san áireamh gurb ionann tionscadail a bhaineann le cultúr agus EUR 11 bhilliún ar a 
laghad de chaiteachas an bheartais chomhtháthaithe do na clárthréimhsí 2007-2013 agus 
2014-2020.

Ar deireadh, nuair a dhéanfar measúnú ar thionscadail agus ar a dtorthaí, cuirfear raon táscairí 
níos leithne i bhfeidhm chun cur chuige dírithe ar fheidhmíocht agus ar thorthaí a neartú. Dá 
bhrí sin, molann an Rapóirtéir tacar nua táscairí a thabhairt isteach maidir le tionscadail 
bhonneagair ar thurasóireacht, ar láithreáin cultúrtha agus ar láithreáin nádúrtha, ar nithe iad 
lena lamhálfar an méadú ar chuairteanna ar láithreáin tacaíochta a ghabháil ar bhealach níos 
fearr.

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:
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Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Is cuspóir sainráite de chuid 
bheartais an Aontais (Airteagal 3 CAE) é 
cearta leanaí a chur chun cinn faoi mar a 
leagtar amach i gCoinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh 
(UNCRC). Ba cheart do AE agus na 
Ballstáit úsáid iomchuí a bhaint as CFRE 
chun tacú le gníomhaíochtaí lena 
gcuirtear chun cinn idirghabhálacha 
éifeachtacha a rannchuidíonn le cearta 
leanaí a bhaint amach.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Nuair atá síorfhás ar na naisc ar fud 
an domhain, agus i bhfianaise na dinimice 
atá sa déimeagrafaíocht agus san imirce, is 
léir go dteastaíonn cur chuige coiteann ó 
bheartas imirce an Aontais a bheidh ag 
brath ar an tsineirge agus ar an 
gcomhlántacht atá sna hionstraimí 
maoinithe éagsúla. Má tá tacaíocht 
chomhleanúnach láidir chomhsheasmhach 
le bheith ann do na hiarrachtaí ar 
dhlúthpháirtíocht i roinnt na bhfreagrachtaí 
atá idir na Ballstáit ag mbainistiú na 
himirce dóibh, ba cheart don CFRE 
tacaíocht a chur ar fáil le lánpháirtíocht 
fhadtéarmach na n-imirceach a éascú.

(8) Nuair atá síorfhás ar na naisc ar fud 
an domhain, agus i bhfianaise na dinimice 
atá sa déimeagrafaíocht agus san imirce, is 
léir go dteastaíonn cur chuige 
comhchoiteann ó bheartas imirce an 
Aontais a bheidh ag brath ar an tsineirge 
agus ar an gcomhlántacht atá sna 
hionstraimí cistithe éagsúla. Chun tacaíocht 
chomhleanúnach láidir chomhsheasmhach 
a áirithiú do dhlúthpháirtíocht agus na 
hiarrachtaí i dtaca le roinnt freagrachta idir 
na Ballstáit maidir le bainistiú imirce, ba 
cheart do CFRE tacaíocht a chur ar fáil 
chun lánpháirtíocht fhadtéarmach 
imirceach a éascú, gan beann ar a stádas 
cónaithe. Ba cheart do na Ballstáit a 
áirithiú go mbeidh rochtain ag údaráis 
áitiúla agus réigiúnacha ar acmhainní 
CFRE, a gcuirfear iad ar fáil dóibh a 
dhóthain agus is féidir chun críche dul i 
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ngleic le lánpháirtiú imirceach ar an 
leibhéal áitiúil agus réigiúnach.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8a) Le haistriú cóir chuig geilleagar 
atá inbhuanaithe ar bhonn sóisialta agus 
comhshaoil, ba cheart go rannchuideofaí 
le bealaí forbartha atá dírithe ar an 
todhchaí trí scileanna agus straitéisí 
áitiúla agus réigiúnacha a chomhoiriúnú 
le gealltanais i dtaca le dícharbónú, agus 
cur le hacmhainní agus scéimeanna 
tacaíochta chun na críche sin. Bíonn 
próisis aistrithe chóir fadtéarmach, 
braitheann siad go mór ar bhearta agus 
gealltanais oideachais, agus ba cheart iad 
a fhorbairt le cur chuige ó bhun aníos 
agus i gcomhar le comhpháirtithe poiblí, 
eacnamaíocha agus sóisialta ábhartha 
mar aon le comhlachtaí na sochaí 
sibhialta.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Chun tacaíocht a thabhairt 
d’iarrachtaí na mBallstát agus na réigiún in 
aghaidh dúshlán nua, agus ardleibhéal 
slándála a áirithiú dá gcuid saoránach, 
chomh maith le cosc an radacaithe, ag 
brath dóibh ar an tsineirge agus ar an 
gcomhlántacht le beartais eile de chuid an 
Aontais, ba cheart d’infheistiochtaí faoi 
CFRE a bheith ag rannchuidiú leis an 
tslándáil sna limistéir ar gá spásanna poiblí 
a áirithiú atá slán sábháilte , mar aon le 
bonneagar éigeandála, idir iompar agus 

(9) Chun tacaíocht a thabhairt 
d’iarrachtaí na mBallstát agus na réigiún i 
dtaca le haghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
nua agus ardleibhéal slándála a áirithiú dá 
saoránaigh mar aon le cuimsitheacht do 
gach saoránach, a bhfuil baint ag beartas 
coisctheach leo chun imeallú nó radacú a 
sheachaint, ag brath dóibh ar an tsineirge 
agus ar an gcomhlántacht le beartais eile de 
chuid an Aontais, amhail cultúr, 
oideachas, an óige agus spórt, go háirithe 
le cláir Eoraip na Cruthaitheachta (tríd 
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fhuinneamh. an séala barr feabhais freisin), Erasmus 
agus Cór Dlúthpháirtíochta na hEorpa,
ba cheart go ndéanfadh infheistíochtaí 
CFRE rochtain ar oideachas, cultúr agus 
spórt an phobail a éascú trí chabhrú leis 
na húdaráis a mbonneagair a nuashonrú 
agus rannchuidiú leis an tslándáil sna 
limistéir ar gá spásanna poiblí a áirithiú atá 
slán sábháilte, mar aon le 
príomhbhonneagar, amhail iompar agus 
fuinneamh, chomh maith le rannchuidiú 
le hinbhuanaitheacht sochaithe 
comhtháite, lena n-áirithítear spásanna 
poiblí cultúrtha oscailte agus poiblí;

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17a) I dtuarascáil 2018 ar an Modh 
Oscailte Comhordúcháin (MOC) ó 
mheitheal shaineolaithe na mBallstát 
maidir le beartais phoiblí agus acmhainn 
na dTionscal Cultúrtha agus 
Cruthaitheach (CCInna), leagtar béim ar 
thábhacht na CCInna i dtaca le cultúr 
agus cruthaitheacht a nascadh le 
nuálaíocht, comhtháthú sóisialta agus 
forbairt réigiúnach agus fhiontraíoch. Le 
líon mór na Straitéisí Réigiúnacha um 
Speisialtóireacht Chliste, lena n-áirítear 
an straitéis maidir le Cultúr agus 
Cruthaitheacht, tugtar deis an obair 
chomhchoiteann a fheabhsú.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Ba cheart don Rialachán seo na 
cineálacha éagsúla gníomhaíochtaí a 

(19) Ba cheart don Rialachán seo na 
cineálacha éagsúla gníomhaíochtaí a 
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leagan amach arbh fhéidir tacaíocht a 
thabhairt do na costais a ghabhann leo trí 
bhíthin infheistíochtaí ón CFRE agus ón 
gCiste Comhtháthaithe, faoi gach cuspóir 
dá gcuid faoi seach de réir mar a leagtar 
amach sa CFAE iad. Ba cheart go 
bhféadfadh an Ciste Comhtháthaithe tacú 
le hinfheistíochtaí sa chomhshaol agus i 
TEN-T. Maidir le CFRE, ba cheart liosta 
na ngníomhaíochta a shimpliú, agus ba 
cheart go bhféadfadh sé tacú le 
hinfheistíochtaí sa bhonneagar, 
infheistíochtaí a bhaineann le rochtain ar 
sheirbhísí, infheistíochtaí táirgiúla i 
dtrealamh, i mbogearraí agus i sócmhainní 
doláimhsithe FBManna, chomh maith le 
bearta a bhaineann le faisnéis, le 
cumarsáid, leis an léann, le hobair 
ghréasáin, le comhoibriú, le malartú taithí 
saoil, agus le gníomhaíochtaí a bhfuil 
cnuasaigh i gceist leo. D’fhonn tacú le cur 
chun feidhme an chláir, ba cheart go 
bhféadfadh an dá chiste tacú le 
gníomhaíochtaí don chúnamh teicniúil. Ar 
deireadh, d’fhonn tacaíocht a chur ar fáil 
do raon idirghabhálacha leathnaithe faoi 
chlár Interreg, ba cheart cur leis an raon 
feidhme atá ann agus idir an roinnt is féidir 
ar raon leathan áiseanna agus ar acmhainní 
daonna a chur san áireamh ann, mar aon le 
costais a bhaineann le bearta laistigh de 
raon feidhme CSE+.

leagan amach arbh fhéidir tacaíocht a 
thabhairt do na costais a ghabhann leo trí 
bhíthin infheistíochtaí ó CFRE agus ón 
gCiste Comhtháthaithe, faoi gach cuspóir 
dá gcuid faoi seach de réir mar a leagtar 
amach in CFAE iad. Ba cheart go 
bhféadfadh an Ciste Comhtháthaithe tacú 
le hinfheistíochtaí sa chomhshaol agus in 
TEN-T. Maidir le CFRE, ba cheart liosta 
na ngníomhaíochtaí a shimpliú, agus ba 
cheart go bhféadfadh sé tacú le 
hinfheistíochtaí sa bhonneagar, 
infheistíochtaí a bhaineann le rochtain ar 
sheirbhísí, ag díriú go háirithe ar phobail 
atá faoi mhíbhuntáiste, imeallaithe agus 
leithscartha, infheistíochtaí táirgiúla i 
dtrealamh, i mbogearraí agus i sócmhainní 
doláimhsithe FBManna, lena n-áirítear na 
tionscail chultúrtha agus 
chruthaitheacha, chomh maith le bearta a 
bhaineann le faisnéis, le cumarsáid, le 
staidéir, le líonrú, le comhar, le malartú 
taithí, agus le gníomhaíochtaí a bhfuil 
braislí i gceist leo. D’fhonn tacú le cur 
chun feidhme an chláir, ba cheart go 
bhféadfadh an dá chiste tacú le 
gníomhaíochtaí don chúnamh teicniúil. Ar 
deireadh, d’fhonn tacaíocht a chur ar fáil 
do raon idirghabhálacha níos leithne i 
gcomhair chláir Interreg, ba cheart cur leis 
an raon feidhme chun go gcuirfí san 
áireamh freisin roinnt raon leathan 
áiseanna agus acmhainní daonna, mar aon 
le costais a bhaineann le bearta laistigh de 
raon feidhme CSE+.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Ba cheart do na Ballstáit faisnéis a 
chur chuig an gCoimisiún go rialta faoin 
dul chun cinn atá déanta, agus is iad na 
táscairí coiteanna aschuir agus torthaí atá 
leagtha amach in Iarscríbhinn I is ceart a 

(22) Ba cheart do na Ballstáit faisnéis a 
chur chuig an gCoimisiún go rialta faoin 
dul chun cinn atá déanta, agus is iad na 
táscairí comhchoiteanna aschuir agus 
torthaí atá leagtha amach in Iarscríbhinn I 
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úsáid chuige sin. D’fhéadfaí na táscairí 
coiteanna aschuir agus torthaí a chomhlánú 
más gá sin le táscairí aschuir agus torthaí a 
bhaineann le cláir faoi leith. An fhaisnéis a 
chuireann na Ballstáit ar fáil, sin é an bonn 
ba cheart a bheith faoin tuairisciú a 
dhéanann an Coimisiún chun cuspóirí 
sonracha a chur i gcrích le linn na 
clárthréimhse ar fad, ag úsáid croí-thacar 
táscairí dóibh a leagtar amach in 
Iarscríbhinn II.

is ceart a úsáid chuige sin. D’fhéadfaí na 
táscairí comhchoiteanna aschuir agus 
torthaí a chomhlánú i gcás inar gá sin le 
táscairí aschuir agus torthaí a bhaineann le 
cláir faoi leith. An fhaisnéis a chuireann na 
Ballstáit ar fáil, sin é an bonn ba cheart a 
bheith faoin tuairisciú a dhéanann an 
Coimisiún maidir le dul chun cinn i dtreo 
ghnóthú na gcuspóirí sonracha le linn na 
tréimhse clársceidealaithe ar fad, ag úsáid 
croí-thacar táscairí cainníochtúla agus 
cáilíochtúla a leagtar amach in 
Iarscríbhinn II chun na críche sin.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) De bhun mhír 22 agus mhír 23 de 
Chomhaontú Idirinstitiúideach an 
13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr, is gá meastóireacht a dhéanamh 
ar na Cistí ar bhonn faisnéise a bhailítear 
trí cheanglais faireacháin shonracha, agus 
ró-rialáil agus ualaí riaracháin, ar na 
Ballstáit go háirithe, a sheachaint san am 
céanna. Ar na ceanglais sin, is féidir a 
áireamh, i gcás inarb iomchuí sin, táscairí 
intomhaiste mar bhonn chun meastóireacht 
a dhéanamh ar éifeachtaí na gCistí ar an 
láthair.

(23) De bhun mhír 22 agus mhír 23 de 
Chomhaontú Idirinstitiúideach an 
13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr, is gá meastóireacht a dhéanamh 
ar na Cistí ar bhonn faisnéise a bhailítear 
trí cheanglais faireacháin shonracha, agus 
ró-rialáil agus ualaí riaracháin, ar na 
Ballstáit go háirithe, a sheachaint san am 
céanna. Ar na ceanglais sin, is féidir a 
áireamh, i gcás inarb iomchuí, táscairí 
cainníochtúla agus cáilíochtúla
intomhaiste mar bhonn chun meastóireacht 
a dhéanamh ar éifeachtaí an Chláir ar an 
láthair.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Faoi chreat na forbartha 
inbhuanaithe uirbí, meastar gur gá tacú le 
gníomhaíochtaí comhtháite chun dul i 
ngleic ar bhealach níos éifeachtaí leis na 

(25) Faoi chuimsiú na forbartha 
inbhuanaithe uirbí, meastar gur gá tacú le 
forbairt chríochach chomhtháite chun dul i 
ngleic ar bhealach níos éifeachtaí leis na 
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dúshláin eacnamaíocha, chomhshaoil, 
aeráide, dhéimeagrafacha agus shóisialta a 
théann i gcion ar limistéir uirbeacha, lena 
n-áirítear limistéir uirbeacha feidhme, agus 
an gá chun naisc uirbeacha-thuaithe a chur 
chun cinn á chur san áireamh. Na 
prionsabail atá ann chun na limistéir 
uirbeacha a roghnú ina mbeidh 
gníomhaíochtaí comhtháthaithe le 
haghaidh forbartha inbhuanaithe uirbí a 
chur chun feidhme, agus na suimeanna 
táscacha do na gníomhaíochtaí sin, ba 
cheart iad a leagan amach sna cláir faoin 
Infheistíocht sa sprioc do phoist agus don 
fhás, agus sprioc nach lú ná 6 % 
d’acmhainní CFRE a leithdháileadh ar an 
leibhéal náisiúnta chun na críche sin. Rud 
eile ba cheart a thabhairt chun dearfachta 
ná an urraim atá le tabhairt don chéatadán 
seo i rith na clárthréimhse i gcás aistriú idir 
tosaíochtaí laistigh de chlár faoi leith nó 
idir cláir éagsúla, an t-athbhreithniú lár 
téarma san áireamh.

dúshláin eacnamaíocha, chomhshaoil, 
aeráide, chultúrtha, dhéimeagrafacha agus 
shóisialta a dhéanann difear do cheantair 
uirbeacha, lena n-áirítear ceantair 
uirbeacha fheidhmiúla, agus an gá le naisc 
uirbeacha-thuaithe a chur chun cinn agus 
an deighilt dhigiteach a laghdú á chur san 
áireamh. Na prionsabail atá ann chun na 
limistéir uirbeacha a roghnú ina mbeidh 
gníomhaíochtaí comhtháthaithe le 
haghaidh forbairt inbhuanaithe uirbeach le 
cur chun feidhme, agus na suimeanna 
táscacha do na gníomhaíochtaí sin, ba 
cheart iad a leagan amach sna cláir faoi 
sprioc na hInfheistíochta do phoist agus 
don fhás, agus sprioc nach lú ná 6 % 
d’acmhainní CFRE a leithdháileadh ar an 
leibhéal náisiúnta chun na críche sin. Ba 
cheart a shuíomh freisin gur cheart urraim 
a thabhairt don chéatadán sin i rith na 
tréimhse clársceidealaithe i gcás aistriú idir 
tosaíochtaí laistigh de chlár nó idir cláir, 
lena n-áirítear ag an t-athbhreithniú 
meántéarma.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27a) Tá cultúr, oideachas, oiliúint, 
obair dheonach agus spórt 
ríthábhachtach ó thaobh cuspóirí a 
shaothrú i dtaca le sochaí níos 
comhtháite, níos cuimsithí agus níos 
nuálaí.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Ós rud é nach féidir leis na (29) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit 
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Ballstáit, cuspóir an Rialacháin seo, eadhon 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a neartú trí cheartú na bpríomh-
mhícothromaíochtaí san Aontas a ghnóthú 
go leordhóthanach, ach gur féidir, de bharr 
mhéid na n-éagothromaíochtaí idir leibhéil 
forbartha na réigiún éagsúil agus ar 
chúlmhaireacht na réigiún is mídheisiúla 
agus ar an srian atá le hacmhainní 
airgeadais na mBallstát agus na réigiún, iad 
a ghnóthú níos fearr ar leibhéal an Aontais, 
féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i 
gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a 
leagtar amach in Airteagal 5 CAE. I 
gcomhréir le prionsabal na comhréireachta 
a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann 
an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach 
chun an cuspóir sin a ghnóthú,

cuspóir an Rialacháin seo, eadhon 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a neartú trí cheartú na bpríomh-
mhícothromaíochtaí réigiúnacha san 
Aontas trí chur chuige atá dírithe ar na 
saoránaigh, a bhfuil sé mar aidhm leis 
tacú le forbairt faoi stiúir an phobail agus 
saoránacht ghníomhach a chothú, a 
ghnóthú go leordhóthanach, agus de bharr 
fhairsinge na n-éagothromaíochtaí idir 
leibhéil forbartha na réigiún éagsúil agus 
chúlmhaireacht na réigiún is mídheisiúla 
agus de bharr an tsriain atá le hacmhainní 
airgeadais na mBallstát agus na réigiún, 
gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal 
an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta a leagtar amach san 
Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo 
thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir 
sin a ghnóthú,

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29a) Is ceann de na mórdhúshláin atá 
roimh an Aontas é athrú déimeagrafach 
agus bíonn iarmhairtí forleathana 
eacnamaíocha sóisialta agus comhshaoil 
aige. Áirítear air aosú an daonra, meath 
ar líon na ndaoine óga, ráta breithe níos 
ísle, laghdú ar an bhfórsa saothair 
gníomhach agus imirce daoine oilte. I 
ndáil leis sin, ba cheart aird shonrach a 
thabhairt ar na réigiúin sin atá thíos le 
géarchéim dhéimeagrafach dhian;

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a – pointe ii
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ii) tairbhe a bhaint as an digitiú do 
shaoránaigh, cuideachtaí agus rialtais;

(ii) tairbhe a bhaint as an digitiú do 
shaoránaigh, cuideachtaí, rialtais agus 
institiúidí poiblí;

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a – pointe iii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iii) fás agus iomaíochas FBManna a 
fheabhsú

(iii) cruthaitheacht, fás agus 
iomaíochas FBManna a fheabhsú;

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a – pointe iv

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iv) scileanna a fhorbairt don speisialú 
cliste, don trasghabháil thionsclaíoch agus 
don fhiontraíocht;

(iv) scileanna agus cláir oiliúna, lena 
n-áirítear foghlaim chumaisc a fhorbairt 
don speisialú cliste, don trasghabháil 
thionsclaíoch agus don fhiontraíocht;

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe d – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) feabhas a chur ar éifeachtacht na 
margaí saothair agus ar an rochtain ar 
fhostaíocht ardchaighdeáin trí bhonneagar 
a fhorbairt agus an nuálaíocht shóisialta a 
fhorbairt;

(i) feabhas a chur ar éifeachtacht na 
margaí saothair agus ar an rochtain ar 
fhostaíocht ardcháilíochta, go háirithe do 
dhaoine óga, trí bhonneagar agus an 
nuálaíocht shóisialta a fhorbairt;

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 2 – mír 1 – pointe d – pointe ii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ii) feabhas a chur ar rochtain ar 
sheirbhísí den scoth san oideachas, san 
oiliúint, agus sa léann fad saoil trí fhorbairt 
an bonneagair;

(ii) feabhas a chur ar rochtain ar 
sheirbhísí den scoth agus seirbhísí 
cuimsitheacha in oideachas, cúram na 
luathóige, oiliúint, foghlaim ar feadh an 
tsaoil, cultúr agus spórt atá foirmiúil, 
neamh-fhoirmiúil agus nach bhfuil 
foirmiúil, trí bhonneagar agus cláir 
oideachais agus oiliúna ar ardcháilíocht a 
fhorbairt, lena n-áirítear MOOCanna 
agus foghlaim chumaisc;

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe d – pointe ii a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iia) feabhas a chur ar rochtain ar 
chultúr agus rannpháirtíocht ann, ós rud 
é go ndéantar na grúpaí atá i mbaol 
eisiata a chumasú chun páirt ghníomhach 
a bheith acu sa tsochaí trí bheith 
páirteach sa chultúr agus sa 
chruthaitheacht, ar grúpaí iad amhail 
daoine atá faoi mhíbhuntáiste 
eacnamaíoch, atá ag dul in aois, atá faoi
mhíbhuntáiste agus grúpaí eitneacha 
mionlaigh;

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe d – pointe iii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iii) méadú a chur ar lánpháirtíocht 
socheacnamaíoch na bpobal imeallach, na 
n-imirceach, agus na ngrúpaí faoi 
mhíbhuntáiste trí bhíthin bearta 
comhtháite, ar a n-áirítear seirbhísí 

(iii) méadú a chur ar lánpháirtiú 
socheacnamaíoch na bpobal imeallach, na 
ndaoine dífhostaithe, na ndaoine óga 
nach bhfuil i mbun oideachais, 
fostaíochta ná oiliúna (NEETanna) agus 
na n-imirceach tearcoilte1a agus na 
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tithíochta agus sóisialta; ngrúpaí faoi mhíbhuntáiste, trí bhíthin 
bearta comhtháite, lena n-áirítear seirbhísí 
tithíochta agus sóisialta, gníomhaíochtaí 
cultúrtha agus spóirt, bonneagar áitiúil 
oideachais, cultúir agus spóirt agus 
foghlaim feadh an tsaoil;

_________________

1a Tuarascáil ó Pharlaimint na hEorpa 
maidir le clár oibre scileanna nua don 
Eoraip (A8-0276/2017)

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe e – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) Cothú a dhéanamh ar an bhforbairt 
chomhtháite chomhshaoil, shóisialta agus 
eacnamaíoch, agus ar an oidhreacht 
chultúrtha agus ar an tslándáil i gceantair 
uirbeacha;

(i) an fhorbairt shóisialta, eacnamaíoch 
agus chomhshaoil chomhtháite a chothú, 
mar aon leis an gcultúr, an oidhreacht 
chultúrtha, spórt agus soláthar a 
mbonneagair chomh maith leis an 
tslándáil i gceantair uirbeacha; a 
mheabhrú gur cheart do na tionscadail go
léir a bhaineann le caomhnú, athchóiriú, 
athúsáid agus cur in iúl oidhreachta 
cultúrtha aird a thabhairt ar na moltaí 
maidir le hidirghabhálacha 
ardcháilíochta i leith láithreáin 
oidhreachta cultúrtha arna n-eisiúint le 
linn bhliain Eorpach na hOidhreachta 
Cultúrtha 2018;

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe e – pointe i a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ia) feabhas a chur ar rochtain ar 
chultúr agus tionscail chultúrtha agus 
chruthaitheacha a chothú chun 
rannchuidiú le hathnuachan na limistéar 
agus na bpobal tuaithe agus neamh-
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lárnacha eile agus chun borradh a chur 
faoi tharraingteacht i gcathracha agus i 
réigiúin

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe e – pointe ii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ii) Cothú a dhéanamh ar an bhforbairt 
shóisialta chomhtháite, eacnamaíoch agus 
chomhshaoil go háitiúil, agus ar an 
oidhreacht chultúrtha agus ar an tslándáil, 
agus ceantair thuaithe agus chósta a chur 
san áireamh freisin, trí fhorbairt áitiúil arb 
é an pobal atá ina bhun.

(ii) an fhorbairt shóisialta, eacnamaíoch 
agus chomhshaoil chomhtháite a chothú go 
háitiúil, mar aon leis an gcultúr an 
oidhreacht chultúrtha, spórt agus an 
tslándáil, agus ceantair thuaithe agus 
chósta san áireamh freisin, trí fhorbairt 
áitiúil faoi stiúir an phobail; a mheabhrú 
gur cheart do na tionscadail go léir a 
bhaineann le caomhnú, athchóiriú, 
athúsáid agus cur in iúl oidhreachta 
cultúrtha aird a thabhairt ar na moltaí 
maidir le hidirghabhálacha 
ardcháilíochta i leith láithreáin 
oidhreachta cultúrtha arna n-eisiúint le 
linn bhliain Eorpach na hOidhreachta
Cultúrtha 2018;

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe e – pointe ii a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iia) caomhnú, cur chun cinn agus 
scaipeadh na hoidhreachta cultúrtha a 
threisiú, idir inláimhsithe agus 
dholáimhsithe, i limistéir uirbeacha, 
thuaithe agus chósta;

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1 – pointe e a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) cláir oiliúna, lena n-áirítear 
oiliúint sa phost, foghlaim chumaisc agus 
MOOCanna, foghlaim feadh an tsaoil 
agus gníomhaíochtaí oideachais, lena n-
áirítear foghlaim nach bhfuil foirmiúil 
agus foghlaim neamhfhoirmiúil;

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Measfar infheistíocht i mbonneagar an 
chultúir agus na turasóireachta a bheith 
ar scála beag agus incháilithe i gcomhair 
tacaíochta, mura dtéann cómhaoiniú 
CFRE thar EUR 10 000 000; ardófar an 
uasteorainn sin go EUR 20 000 000 i gcás 
bonneagar a mheasfar a bheith ina 
oidhreacht chultúrtha dhomhanda de réir 
bhrí Airteagal 1 de Choinbhinsiún 1972 
UNESCO maidir leis an Oidhreacht 
Dhomhanda, Chultúrtha agus Nádúrtha a 
Chosaint.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – tábla 1 – pointe 4 –  colún 2 – RCO 70 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

  RCO 70a - Acmhainneacht bonneagair 
chultúrtha dá dtugtar tacaíocht

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – tábla 1 – pointe 4 – colún 2 – RCO 70 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

  RCO 70b - Acmhainneacht bonneagair 
spóirt dá dtugtar tacaíocht

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – tábla 1 – pointe 5 – colún 2 – RCO 77 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

  RCO 77a – Tionscadail chultúrtha

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – tábla 1 – pointe 5 – colún 2 – RCO 77 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

  RCO 77b – Tionscadail a bhaineann le 
spórt

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – tábla 1 – pointe 5 – colún 3 – RCR 77 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

RCR 77a - líon an bhonneagair 
chultúrtha dá dtugtar tacaíocht

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – tábla 1 – pointe 5 – colún 3 – RCR 77 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

RCR 77b -líon an bhonneagair 
turasóireachta dá dtugtar tacaíocht

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – tábla 1 – pointe 5 – colún 3 – RCR 77 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

  RCR 77c - líon na láithreán nadúrtha dá 
dtugtar tacaíocht

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – tábla 1 – pointe 5 – colún 3 – RCR 77 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

  RCR 77d - méadú ar chuairteanna ar 
bhonneagar cultúrtha dá dtugtar 
tacaíocht

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – tábla 1 – pointe 5 – colún 3 – RCR 77 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

  RCR 77e - méadú ar chuairteanna ar 
bhonneagar turasóireachta dá dtugtar 
tacaíocht
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Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – tábla 1 – pointe 5 – colún 3 – RCR 77 f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

  RCR 77f - méadú ar chuairteanna ar 
láithreáin nádúrtha dá dtugtar tacaíocht

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – tábla 1 – pointe 5 – colún 3 – RCR 78 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

  RCO 78a – Rannpháirtithe agus 
tairbhithe tionscadal cultúrtha

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – tábla 1 – pointe 5 – colún 3 – RCR 78 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

  RCO 78b – Rannpháirtithe agus 
tairbhithe tionscadal a bhaineann le spórt

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – tábla 2 – colún 3 – RCR 86 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

  RCR 86a – Tionscadail lena 
rannchuidítear le caomhnú inbhuanaithe 
fadtéarmach ar laithreáin oidhreachta 
cultúrtha agus tar éis na moltaí i dtaca le 
rialú cáilíochta arna n-eisiúint le linn 
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