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RÉASÚNÚ GEARR

Is é is aidhm le tionscnamh an chomhair Eorpaigh chríochaigh (Interreg) ná comhar a chothú 
idir na Ballstáit laistigh den Aontas agus idir na Ballstáit agus tríú tíortha, tíortha 
comhpháirtíochta nó tíortha agus críocha thar lear. Leis an reachtaíocht nua a bheartaítear do 
thréimhse 2021-2027, táthar ag súil go ndéanfar comhar a shimpliú lastall de theorainneacha 
an Aontais. I gcomhthráth leis sin, is é is aidhm le ionstraimí AE um maoiniú seachtrach (lena 
n-áirítear ICFCI agus tíortha agus críocha thar lear) ná rialacha soiléire a bhunú chun cuid dá 
n-acmhainní a aistriú go dtí cláir Interreg.

Creideann rapóirtéir an Choiste um Fhorbairt gur chun leas an Choiste um Fhorbairt atá sé a 
áirithiú gur féidir le tríú tíortha agus tíortha agus críocha thar lear a bheith rannpháirteach go 
héifeachtach i gcláir Interreg. Ba cheart dúshláin agus riachtanais shonracha tíortha agus 
críocha thar lear a chur san áireamh agus na cláir á gceapadh. 

Ba mhaith leis an Rapóirtéir a shoiléiriú a mhéid is féidir le Interreg rannchuidiú le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chur chun feidhme agus le cuspóirí maidir leis an aeráid 
a ghnóthú. Ba cheart comhtháthú beartais don fhorbairt a urramú go hiomlán toisc gur den 
ríthábhacht go mbainfear amach comhtháthú ar fud beartais AE uile chun na SFIanna a bhaint 
amach. 

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhorbairt 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
Lua 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

ag féachaint d’Airteagal 208(1) den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE),

Leasú 2

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 

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

comhar trasteorann, comhar trasnáisiúnta, 
comhar muirí, comhar na réigiún is 
forimeallaí agus comhar idir-réigiúnach 
faoi sprioc an chomhair chríochaigh 
Eorpaigh (Interreg). Ba cheart na 
prionsabail maidir le rialachas il-leibhéil 
agus le comhpháirtíocht a chur san 
áireamh agus ba cheart cuir chuige áit-
bhunaithe, mar aon le prionsabal an 
neamh-idirdhealaithe, a láidriú.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3 a) Ba cheart go mbeadh na 
comhchodanna éagsúla de Interreg ina 
rannchuidiú leis na SFIanna a bhaint
amach mar a thuairiscítear i gClár Oibre 
2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe arna 
ghlacadh i Meán Fómhair 2015.

Réasúnú

Ba cheart tagairt a dhéanamh do rannchuidiú Interreg leis na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe sna haithrisí.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3 b) Ba cheart go rannchuideodh 
Interreg freisin le gealltanais 
idirnáisiúnta eile amhail Comhaontú 
Pháras maidir leis an Athrú Aeráide 
(COP 21). Mar léiriú ar a thábhachtaí atá 
sé aghaidh a thabhairt ar an athrú 
aeráide, rannchuideoidh Interreg le 
gníomhaíochtaí maidir leis an athrú 
aeráide agus le sprioc fhoriomlán 25 % de 
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chaiteachas bhuiséad an Aontais, a 
thacaíonn le cuspóirí aeráide, a ghnóthú.

Réasúnú

Ba cheart go n-áireofaí tagairt do Chomhaontú Pháras sna haithrisí toisc gur cheart do 
Interreg rannchuidiú le cuspóirí AE maidir leis an athrú aeráide.

Leasú 5

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 
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.

(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 
Theorainneacha an Aontais Eorpaigh] (‘an 
Teachtaireacht maidir le Réigiúin 
Teorann’). Dá thoradh sin, ba cheart go 
mbeadh an chomhchuid trasteorann ina 
tacú le comhar i leith réigiúin teorann
talún nó réigiúin teorann muirí.

_________________ _________________

23 Communication from the Commission to 
the Council and the European Parliament 
'Boosting growth and cohesion in EU 
border regions' [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 Communication from the Commission to 
the Council and the European Parliament 
'Boosting growth and cohesion in EU 
border regions' [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.
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Réasúnú

Ní ar mhaithe le simpliú ná soláimhsitheacht ag an úsáideoir atá sé comhar i leith 
teorainneacha muirí a chur i sraith Interreg nua.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Ba cheart é a bheith d'aidhm ag an 
gcomhchuid i leith comhar trasnáisiúnta 
agus comhar muirí, comhar a láidriú trí 
bhíthin gníomhaíochtaí atá ina gcuidiú le 
forbairt chríochach chomhtháite atá 
nasctha le tosaíochtaí bheartas 
comhtháthaithe an Aontais, agus ba cheart 
comhar trasteorann muirí a bheith san 
áireamh inti freisin. Ba cheart críocha 
móra ar mhórthír an Aontais a chumhdach 
le comhar trasnáisiúnta, agus ba cheart 
críocha timpeall imchuacha farraige a 
chumhdach le comhar muirí agus comhar 
trasteorann a chomhtháthú ar 
theorainneacha muirí le linn na 
clárthréimhse 2014-2020. Ba cheart oiread 
solúbthachta agus is féidir a thabhairt chun 
leanúint den chomhar muirí trasteorann a 
rinneadh roimhe sin a chur chun feidhme 
laistigh de chreat comhair mhuirí ar scála 
mór, go háirithe trí shainiú a thabhairt ar an 
gcríoch a chumhdaítear, na cuspóirí 
sonracha a bhaineann leis an gcomhar sin, 
na ceanglais a bhaineann le 
comhpháirtíocht tionscadail agus le 
fochláir agus coistí stiúrtha ar leith a chur 
ar bun.

(6) Ba cheart é a bheith d’aidhm ag an 
gcomhchuid i leith comhar trasnáisiúnta 
agus comhar muirí, comhar a láidriú trí 
bhíthin gníomhaíochtaí atá ina gcuidiú le 
forbairt chríochach chomhtháite atá 
nasctha le tosaíochtaí bheartas 
comhtháthaithe an Aontais. Ba cheart 
críocha móra ar mhórthír an Aontais a 
chumhdach le comhar trasnáisiúnta, agus 
ba cheart críocha timpeall imchuacha 
farraige a chumhdach le comhar muirí. Ba 
cheart oiread solúbthachta agus is féidir a 
thabhairt chun leanúint den chomhar muirí 
trasteorann a rinneadh roimhe sin a chur 
chun feidhme laistigh de chreat comhair 
mhuirí ar scála mór, go háirithe trí shainiú 
a thabhairt ar an gcríoch a chumhdaítear, 
na cuspóirí sonracha a bhaineann leis an 
gcomhar sin, na ceanglais a bhaineann le 
comhpháirtíocht tionscadail agus le 
fochláir agus coistí stiúrtha ar leith a chur 
ar bun.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7
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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 le tríú tíortha agus le tíortha 
agus críocha thar lear ar an dóigh is 
éifeachtaí agus is simplí agus is féidir mar 
gheall ar a sainiúlachtaí agus riachtanais 
ar leith.

Leasú 8

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 a 
cuireadh ar bun nó atá le cur ar bun de 
bhun Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 

(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 a 
cuireadh ar bun nó atá le cur ar bun de 
bhun Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
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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 ‘Strengthening Innovation in 
Europe's Regions: Strategies for resilient, 
inclusive and sustainable growth’25 [An 
Nuálaíocht i Réigiúin na hEorpa a Neartú: 
Straitéisí don fhás athléimneach, 
cuimsitheach agus inbhuanaithe], 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 
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.

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 in-athnuaite, an geilleagar 
ciorclach, nuachóiriú tionsclaíoch, 
feirmeoireacht agrai-éiceolaíoch nó gnó 
agraibhia. 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 tíortha agus 
críocha thar lear agus 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.
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Leasú 9

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 
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.

(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 a 
urramú, agus comhionannas idir fir agus 
mná, caoinfhulaingt, cuimsiú sóisialta 
agus neamh-idirdhealú a chur chun cinn. 
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 shábháilte ar 
chosaint idirnáisiúnta á háirithiú, faisnéis 
ábhartha á comhroinnt, rialú teorann á 
fheabhsú agus iarrachtaí coiteanna á 
ndéanamh sa chomhrac i gcoinne imirce 
neamhrialta, smuigleáil imirceach agus na 
gáinneála ar dhaoine.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Maidir le cúnamh ICFCI, ba cheart 
don Aontas gaolmhaireacht speisialta a 
chothú le tíortha comharsanachta d'fhonn 
limistéar rathúnais agus dea-
chomharsanúlachta a bhunú arna fhothú ar 
luachanna an Aontais agus arb iad is 

(12) Maidir le cúnamh ICFCI, ba cheart 
don Aontas gaolmhaireacht speisialta a 
chothú le tíortha comharsanachta d'fhonn 
limistéar rathúnais agus dea-
chomharsanúlachta a bhunú arna fhothú ar 
luachanna an Aontais agus arb iad is 
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sainairíonna ann dlúthchaidreamh 
síochánta atá bunaithe ar an gcomhar. Leis 
an Rialachán seo agus le ICFCI, dá bhrí 
sin, ba cheart tacú leis na gnéithe 
inmheánacha agus seachtracha a bhaineann 
le straitéisí macrairéigiúnacha ábhartha. Is 
tionscnaimh a bhfuil tábhacht straitéiseach 
leo iad na tionscnaimh sin, lena gcuirtear 
creata polaitiúla fóinteacha ar fáil chun 
caidreamh a dhoimhniú leis na tíortha 
comhpháirtíochta agus eatarthu, bunaithe 
ar phrionsabail na cuntasachta frithpháirtí, 
na comhúinéireachta agus na 
comhfhreagrachta.

sainairíonna ann dlúthchaidreamh 
síochánta atá bunaithe ar an gcomhar. Leis 
an Rialachán seo agus le ICFCI, dá bhrí 
sin, ba cheart tacú leis na gnéithe 
inmheánacha agus seachtracha a bhaineann 
le straitéisí macrairéigiúnacha ábhartha arb 
é is príomhchuspóir leo an 
bhochtaineacht a dhíothú agus ná 
rannchuidiú leis an bhforbairt 
inbhuanaithe. Is tionscnaimh a bhfuil 
tábhacht straitéiseach leo iad na 
tionscnaimh sin, lena gcuirtear creata 
polaitiúla fóinteacha ar fáil chun caidreamh 
a dhoimhniú leis na tíortha 
comhpháirtíochta agus eatarthu, bunaithe 
ar phrionsabail na cuntasachta frithpháirtí, 
na comhúinéireachta agus na 
comhfhreagrachta.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12 a) Ina theannta sin, ba cheart go 
mbeadh forbairt ar shineirgíochtaí le cláir 
AE um ghníomhaíocht sheachtrach agus 
um fhorbairt ina cabhair chun a áirithiú 
go mbainfear amach an tionchar is mó is 
féidir agus san am céanna an prionsabal 
maidir le comhtháthú beartais don 
fhorbairt a chomhlíonadh dá bhforáiltear 
in Airteagal 208 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). 
Is den ríthábhacht é go mbainfear amach 
comhtháthú ar fud bearta AE uile chun 
SFIanna a bhaint amach.

Réasúnú

Is oibleagáid faoin gConradh é an Comhtháthú Beartas ar mhaithe le Forbairt agus ba 
cheart go ndéanfaí tagairt dó sna haithrisí.
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Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) I bhfianaise staid shonracha na 
réigiún is forimeallaí de chuid an Aontais, 
is gá bearta a ghlacadh maidir leis na 
coinníollacha faoina bhféadfaidh na 
réigiúin sin rochtain a fháil ar chistí 
struchtúracha. Dá réir sin, ba cheart 
forálacha áirithe den Rialachán seo a 
oiriúnú do shainiúlachtaí na réigiún is 
forimeallaí chun comhar lena 
gcomharsana a shimpliú agus a chothú, 
agus an Teachtaireacht ón gCoimisiún 
A stronger and renewed strategic 
partnership with the EU's outermost 
regions 'Comhpháirtíocht straitéiseach 
neartaithe athnuaite leis na réigiúin is 
forimeallaí san Aontas’31 á cur san 
áireamh.

(14) I bhfianaise staid shonracha na 
réigiún is forimeallaí de chuid an Aontais, 
is gá bearta a ghlacadh maidir leis na 
coinníollacha faoina bhféadfaidh na 
réigiúin sin rochtain a fháil ar chistí 
struchtúracha. Dá réir sin, ba cheart 
forálacha áirithe den Rialachán seo a 
oiriúnú do shainiúlachtaí na réigiún is 
forimeallaí chun a gcomhar le tríú tíortha 
agus le tíortha agus críocha thar lear a 
shimpliú agus a chothú, agus an 
Teachtaireacht ón gCoimisiún ‘A stronger 
and renewed strategic partnership with the 
EU's outermost regions’31

[‘Comhpháirtíocht straitéiseach neartaithe 
athnuaite leis na réigiúin is forimeallaí san 
Aontas’] á cur san áireamh.

__________________ __________________

31 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta A stronger and renewed 
strategic partnership with the EU's 
outermost regions [Comhpháirtíocht 
straitéiseach neartaithe athnuaite leis na 
réigiúin is forimeallaí san Aontas], -
COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

31 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta A stronger and renewed 
strategic partnership with the EU's 
outermost regions [Comhpháirtíocht 
straitéiseach neartaithe athnuaite leis na 
réigiúin is forimeallaí san Aontas], -
COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14 a) Déantar foráil sa rialachán go 
mbeidh deis ann go rannchuideoidh na 
tíortha agus críocha thar lear i gcláir 
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Interreg. Ba cheart sainiúlachtaí agus 
dúshláin na dtíortha agus na gcríoch thar 
lear a chur san áireamh chun a rochtain 
agus a rannpháirtíocht éifeachtach a 
éascú.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14 b) Foráiltear le hAirteagail 198 go 
204 de Chuid IV den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) 
maidir le comhlachas na dtíortha agus na 
gcríoch thar lear gurb é is aidhm leis an 
gcomhlachas forbairt eacnamaíoch agus 
shóisialta na dtíortha agus na gcríoch 
thar lear a chur chun cinn agus 
dlúthchaidreamh eacnamaíoch a bhunú 
idir na tíortha agus na críocha sin agus 
an tAontas ina iomláine. I gcomhréir leis 
na prionsabail a leagtar amach sa 
Bhrollach do CFAE, fónfaidh an 
comhlachas go príomha chun leasanna 
agus rathúnas áitritheoirí na dtíortha 
agus na gcríoch sin a chur ar aghaidh, 
chun iad a sheoladh i dtreo na 
forbraíochta, idir eacnamaíoch, shóisialta 
agus chultúrtha, a bhfuil a ndóchas léi.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14 c) Ba cheart go ndéanfaí 
comhionannas inscne a chur chun cinn 
agus a áirithiú le gníomhaíochtaí arna 
maoiniú faoi na comhchodanna éagsúla. 
Ba cheart go ndéanfaí an ghné inscne a 
chomhtháthú i gcomhchodanna éagsúla 
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Interreg.

Réasúnú

Ba cheart tábhacht na gné inscne a threisiú ar fud an rialacháin.

Leasú 16

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, gníomhuithe neamhstáit 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, rochtain ar chosaint 
idirnáisiúnta, díothú na bochtaineachta, 
an t-athrú aeráide, laghdú rioscaí tubaistí 
agus athléimneacht.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 30 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30 a) Is iomchuí smacht airgeadais a 
spreagadh. San am céanna, ba cheart go 
gcuirfí san áireamh i socruithe maidir le 
gealltanais buiséadacha a shaoradh a 
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chasta atá cláir Interreg agus a gcur chun 
feidhme.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leis an Rialachán seo leagtar síos 
rialacha maidir le sprioc an chomhair 
chríochaigh Eorpaigh (Interreg) d’fhonn 
comhar a chothú idir na Ballstáit laistigh 
den Aontas agus idir na Ballstáit agus tríú 
tíortha, tíortha comhpháirtíochta, críocha 
eile nó tíortha agus críocha thar lear atá 
cóngarach dá chéile.

1. Leis an Rialachán seo leagtar síos 
rialacha maidir le sprioc an chomhair 
chríochaigh Eorpaigh (Interreg) d'fhonn 
comhar a chothú idir na Ballstáit laistigh 
den Aontas agus idir na Ballstáit agus tríú 
tíortha, tíortha comhpháirtíochta, tíortha 
agus críocha thar lear faoi seach. 
Rannchuideoidh Interreg leis na 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a 
bhaint amach mar a thuairiscítear i gClár 
Oibre 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ina theannta sin, leagtar síos leis an 
Rialachán seo na forálacha is gá chun 
clársceidealú éifeachtach a áirithiú lena n-
áirítear maidir le cúnamh teicniúil, 
faireachán, meastóireacht, cumarsáid, 
incháilitheacht, bainistiú agus rialú, mar 
aon le bainistiú maoinithe clár faoi sprioc 
an chomhair chríochaigh Eorpaigh ('cláir 
Interreg') a fhaigheann tacaíocht ó Chiste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa 
('CFRE').

2. Ina theannta sin, leagtar síos leis an 
Rialachán seo na forálacha is gá chun 
clársceidealú éifeachtach a áirithiú lena n-
áirítear maidir le cúnamh teicniúil, cur 
chun feidhme, faireachán, meastóireacht, 
cumarsáid, incháilitheacht, bainistiú agus 
rialú, mar aon le bainistiú maoinithe clár 
faoi sprioc an chomhair chríochaigh 
Eorpaigh ('cláir Interreg') a fhaigheann 
tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí 
na hEorpa ('CFRE').

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4 a (nua)



AD\1169603GA.docx 15/34 PE628.552v02-00

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4 a) Tíortha agus Críocha Thar Lear: 
Tíortha agus críocha thar lear atá 
ceangailte le Ballstát de chuid an Aontais 
a bhfuil feidhm ag forálacha Chuid IV de 
CFAE maidir leis agus a liostaítear in 
Iarscríbhinn II a ghabhann leis.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) comhar trasteorann inmheánach idir 
réigiúin teorann talún chóngaracha in dhá 
Bhallstát nó níos mó nó idir réigiúin 
teorann talún chóngaracha i mBallstát 
amháin ar a laghad agus tríú tír amháin nó 
níos mó a liostaítear in Airteagal 4(3); nó

(a) comhar trasteorann inmheánach idir 
réigiúin teorann talún nó muirí
chóngaracha in dhá Bhallstát nó níos mó 
nó idir réigiúin teorann talún chóngaracha i 
mBallstát amháin ar a laghad agus tríú tír 
amháin nó níos mó a liostaítear in 
Airteagal 4(3); nó

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 1 – pointe b – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) comhar trasteorann seachtrach idir 
réigiúin teorann talún chóngaracha de 
chuid Ballstát amháin ar a laghad agus de 
chuid ceann amháin nó níos mó díobh seo 
a leanas:

(b) comhar trasteorann seachtrach idir 
réigiúin teorann talún nó muirí
chóngaracha de chuid Ballstát amháin ar a 
laghad agus de chuid ceann amháin nó níos 
mó díobh seo a leanas:

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) comhar trasnáisiúnta agus comhar (2) comhar trasnáisiúnta agus comhar 
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muirí ar fud críocha trasnáisiúnta móra nó 
timpeall imchuacha farraige, lena 
mbaineann comhpháirtithe clár náisiúnta, 
réigiúnacha agus áitiúla sna Ballstáit, i 
dtríú tíortha agus i dtíortha 
comhpháirtíochta agus sa Ghraonlainn, 
d'fhonn céim níos airde de chomhtháthú 
críochach a bhaint amach ('comhchuid 2'; i 
gcás nach dtagraítear ach do chomhar 
trasnáisiúnta: 'comhchuid 2A'; i gcás nach 
dtagraítear ach do chomhar muirí: 
'comhchuid 2B');

muirí ar fud críocha trasnáisiúnta móra nó 
timpeall imchuacha farraige, lena 
mbaineann comhpháirtithe clár náisiúnta, 
réigiúnacha agus áitiúla sna Ballstáit, i 
dtríú tíortha, i dtíortha comhpháirtíochta 
agus i dtíortha agus críocha thar lear, 
d’fhonn céim níos airde de chomhtháthú 
críochach a bhaint amach ('comhchuid 2'; i 
gcás nach dtagraítear ach do chomhar 
trasnáisiúnta: ‘comhchuid 2B’; i gcás nach 
dtagraítear ach do chomhar muirí: 
‘comhchuid 2B’);

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) comhar na réigiún is forimeallaí 
eatarthu féin agus leis na tríú tíortha 
comharsanachta nó leis na tíortha 
comhpháirtíochta comharsanachta nó leis 
na tíortha agus leis na críocha thar lear nó 
roinnt díobh chun a gcomhtháthú 
réigiúnach a éascú ina gcomharsanacht
('comhchuid 3');

(3) comhar na réigiún is forimeallaí 
eatarthu féin agus leis na tríú tíortha nó leis 
na tíortha comhpháirtíochta nó leis na 
tíortha agus leis na críocha thar lear nó 
roinnt díobh chun a gcomhtháthú 
réigiúnach go háirithe, a éascú 
(‘comhchuid 3’);

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – fomhír 4 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) comhar idir-réigiúnach chun 
éifeachtacht an bheartais comhtháthaithe 
('comhchuid 4') a threisiú trí na nithe seo a 
leanas a chur chun cinn:

(4) comhar idir-réigiúnach chun 
éifeachtacht an bheartais comhtháthaithe 
(‘comhchuid 4’) a threisiú trí na nithe seo a 
leanas, i measc nithe eile, a chur chun 
cinn:

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 4 – pointe a – an chuid réamhráiteach
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) malartú taithí, cineálacha cur 
chuige nuálacha agus fothú 
acmhainneachta i ndáil leis na nithe seo a 
leanas:

(a) malartú taithí, cineálacha cur 
chuige nuálacha, dea-chleachtais agus 
fothú acmhainneachta i ndáil leis na nithe 
seo a leanas:

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Gheobhaidh na réigiúin ar 
theorainneacha muirí atá nasctha os 
cionn na farraige le nasc seasta tacaíocht 
faoi chomhar trasteorann freisin.

scriosta

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Maidir le comhar trasteorann 
seachtrach, is iad na réigiúin a mbeidh 
tacaíocht le fáil acu ó ICR III nó ICFCI na 
réigiúin de leibhéal NUTS 3 de chuid na 
tíre comhpháirtíochta lena mbaineann nó, 
murab ann d'aicmiú NUTS, limistéir 
choibhéiseach feadh gach teorann talún
idir na Ballstáit agus na tíortha 
comhpháirtíochta atá incháilithe faoi 
ICR III nó ICFCI.

4. Maidir le comhar trasteorann 
seachtrach, is iad na réigiúin a mbeidh 
tacaíocht le fáil acu ó ICR III nó ICFCI na 
réigiúin de leibhéal NUTS 3 de chuid na 
tíre comhpháirtíochta lena mbaineann nó, 
murab ann d'aicmiú NUTS, limistéir 
choibhéiseach feadh gach teorann idir na 
Ballstáit agus na tíortha comhpháirtíochta 
atá incháilithe faoi ICR III nó ICFCI.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) An Ghraonlainn; (b) tíortha agus críocha thar lear;
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Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Réigiúin de leibhéal NUTS 2 nó, 
murab ann d'aicmiú NUTS, limistéir 
choibhéiseacha, a bheidh sna réigiúin, sna 
tríú tíortha nó sna tíortha comhpháirtíochta 
a liostaítear i mír 2.

3. Réigiúin de leibhéal NUTS 2, 
NUTS 3 i gcás tíortha agus críocha thar 
lear nó, murab ann d’aicmiú NUTS, 
limistéir choibhéiseacha, a bheidh sna 
réigiúin, sna tríú tíortha, sna tíortha 
comhpháirtíochta nó tíortha agus críocha 
thar lear a liostaítear i mír 2.

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) 3.2 3,2 % (i.e., iomlán 
EUR 270 100 000) le haghaidh chomhar na 
réigiún is forimeallaí (comhchuid 3);

(c) 5 % le haghaidh chomhar na 
réigiún is forimeallaí (comhchuid 3);

Réasúnú

Ba cheart an méid a bheidh ar fáil le haghaidh comhchuid 3 a mhéadú de bharr riachtanais 
agus dúshláin shonracha na réigiún is forimeallaí.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Maidir le clár Interreg faoi chomhchuid 2 a 
d'fhormheas an Coimisiún cheana, 
scoirfear de rannpháirtíocht tíre 
comhpháirtíochta nó na Graonlainne, má 
dhéantar de réir ceann de na cásanna a 
leagtar amach i bpointe (a) agus i 

Maidir le clár Interreg faoi chomhchuid 2 a 
d'fhormheas an Coimisiún cheana, 
scoirfear de rannpháirtíocht tíre 
comhpháirtíochta nó tíortha agus críocha 
thar lear nó laghdófar an leithdháileadh
má dhéantar de réir ceann de na cásanna a 
leagtar amach i bpointe (a) agus i 
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bpointe (b) den chéad fhomhír de mhír 3. bpointe (b) den chéad fhomhír de mhír 3.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 4 – fomhír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) go scoirfear den chlár Interreg ina 
iomláine, go háirithe i gcás nach bhféadfar 
na príomhdhúshláin chomhpháirteacha 
maidir le forbairt a bhaint amach gan 
rannpháirtíocht na tíre comhpháirtíochta 
sin ná na Graonlainne;

(a) go scoirfear den chlár Interreg ina 
iomláine, go háirithe i gcás nach bhféadfar 
na príomhdhúshláin chomhpháirteacha 
maidir le forbairt a bhaint amach gan 
rannpháirtíocht na tíre comhpháirtíochta 
sin ná na dtíortha agus na gcríoch thar 
lear;

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 4 – fomhír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) go leanfar den chlár Interreg gan 
rannpháirtíocht na tíre comhpháirtíochta 
sin ná na Graonlainne.

(c) go leanfar de chlár Interreg gan 
rannpháirtíocht na tíre comhpháirtíochta 
sin ná na dtíortha agus na gcríocha thar 
lear.

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Más rud é, maidir le tríú tír nó tír 
chomhpháirtíochta a rannchuidíonn le clár 
Interreg trí acmhainní náisiúnta, ach nach 
ionann iad agus cómhaoiniú náisiúnta 
tacaíochta ó CFRE ná ó ionstraim 
maoinithe sheachtraigh de chuid an 
Aontais, go laghdaíonn sí an ranníocaíocht 
sin le linn chur chun feidhme an chláir 
Interreg ar bhealach foriomlán nó maidir le 
hoibríochtaí comhpháirteacha a roghnaíodh 

6. Más rud é, maidir le tríú tír, tír 
chomhpháirtíochta nó tíortha agus críocha 
thar lear a rannchuidíonn le clár Interreg 
trí acmhainní náisiúnta, ach nach ionann 
iad agus cómhaoiniú náisiúnta tacaíochta ó 
CFRE ná ó ionstraim maoinithe 
sheachtraigh de chuid an Aontais, go 
laghdaíonn sí an ranníocaíocht sin le linn 
chur chun feidhme an chláir Interreg ar 
bhealach foriomlán nó maidir le 
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cheana agus tar éis an doiciméad dá 
ndéantar foráil in Airteagal 22(6) a fháil, 
iarrfaidh an Ballstát rannpháirteach nó na 
Ballstáit rannpháirteacha ceann amháin de 
na roghanna a leagtar amach sa dara fomhír 
de mhír 4.

hoibríochtaí comhpháirteacha a roghnaíodh 
cheana agus tar éis an doiciméad dá 
ndéantar foráil in Airteagal 22(6) a fháil, 
iarrfaidh an Ballstát rannpháirteach nó na 
Ballstáit rannpháirteacha ceann amháin de 
na roghanna a leagtar amach sa dara fomhír 
de mhír 4.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. De bhreis ar na cuspóirí sonracha le 
haghaidh CFRE a leagtar amach in 
Airteagal [2] de Rialachán (AE) [CFRE 
nua], féadfaidh CFRE agus, i gcás inarb 
infheidhme, ionstraimí maoinithe 
sheachtraigh an Aontais, a bheith ina 
rannchuidiú freisin leis na cuspóirí 
sonracha faoi CB 4 mar a leanas:

3. De bhreis ar na cuspóirí sonracha le 
haghaidh CFRE a leagtar amach in 
Airteagal [2] de Rialachán (AE) [CFRE 
nua], beidh CFRE agus, i gcás inarb 
infheidhme, ionstraimí maoinithe 
sheachtraigh an Aontais, a bheith ina 
rannchuidiú freisin leis na cuspóirí 
sonracha faoi CB 4 mar a leanas:

Leasú 37

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) feabhas a chur ar éifeachtacht 
margaí saothair agus rochtain ar 
fhostaíocht ar ardcháilíocht thar 
theorainneacha a fheabhsú freisin;

(a) feabhas a chur ar éifeachtacht 
margaí saothair agus rochtain ar 
fhostaíocht ar ardcháilíocht thar
theorainneacha a fheabhsú freisin, go 
háirithe do dhaoine óga;

Leasú 38

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

cearta na mionlach a urramú agus an 
bhochtaineacht a chomhrac, lena n-áirítear 
trí chomhionannas deiseanna a fheabhsú, 
comhionannas inscne a chur chun cinn, 
an uile chineál idirdhealaithe a chomhrac
thar theorainneacha, agus tacaíocht do 
phobail imeallaithe.

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 4 – pointe a – pointe ii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ii) riarachán poiblí éifeachtúil a 
fheabhsú trí chomhar dlíthiúil agus 
riaracháin agus comhar idir saoránaigh 
agus institiúidí a chur chun cinn, go 
háirithe, d'fhonn constaicí dlíthiúla agus 
constaicí eile i réigiúin teorann a réiteach;

(ii) riarachán poiblí éifeachtúil a 
fheabhsú trí chomhar dlíthiúil agus 
riaracháin agus comhar idir saoránaigh, 
gníomhuithe ón tsochaí shibhialta agus 
institiúidí a chur chun cinn, go háirithe, 
d'fhonn constaicí dlíthiúla agus constaicí 
eile i réigiúin teorann a réiteach;

Leasú 40

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) faoi chláir Interreg faoi 
chomhchuid 1, faoi chomhchuid 2 agus 
faoi chomhchuid 3: acmhainn 
institiúideach údarás poiblí agus páirtithe 
leasmhara a fheabhsú chun straitéisí 
macrairéigiúnacha agus straitéisí imchuach 
farraige a chur chun feidhme;

(b) faoi chláir Interreg faoi 
chomhchuid 1, faoi chomhchuid 2 agus 
faoi chomhchuid 3: acmhainn 
institiúideach údarás poiblí agus páirtithe 
leasmhara a fheabhsú chun straitéisí 
macrairéigiúnacha agus straitéisí imchuach 
farraige a chur chun feidhme go 
héifeachtach;

Leasú 41

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(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 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 cearta agus 
saoirsí bunúsacha a chur chun cinn i 
gcomhréir le Cairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus 
arna n-aithint inti, agus trí thacú le 
heagraíochtaí na sochaí sibhialta agus 
agus le gníomhaithe neamhstáit, lena n-
áirítear ENRanna, eaglaisí agus pobail 
agus cumainn reiligiúnda, meithleacha 
machnaimh agus grúpaí sóisialta eile,
agus a ról ó thaobh próisis a athchóiriú 
agus aistrithe chun an daonlathais, agus trí 
dea-rialachas a chur chun cinn, lena n-
áirítear an comhrac i gcoinne an éillithe;

Leasú 42

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 soghluaisteacha 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 
agus lánurraim á tabhairt don 
phrionsabal maidir leis an smacht reachta 
agus, lena n-áirítear cosaint imirceach 
agus urraim do chearta an duine atá ag 
imircigh.
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Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfar sprioc an chomhair 
chríochaigh Eorpaigh (Interreg) a chur 
chun feidhme trí chláir Interrreg faoi 
bhainistíocht chomhroinnte cé is moite de 
chomhchuid 3 a fhéadfar a chur chun 
feidhme ina hiomláine nó go páirteach faoi 
bhainistíocht indíreach agus diomaite de 
chomhchuid 5 a chuirfear chun feidhme
faoi bhainistíocht dhíreach nó indíreach.

1. Déanfar sprioc an chomhair 
chríochaigh Eorpaigh (Interreg) a chur 
chun feidhme trí chláir Interrreg faoi 
bhainistíocht chomhroinnte cé is moite de 
chomhchuid 3 a fhéadfar a chur chun 
feidhme ina hiomláine nó go páirteach faoi 
bhainistíocht indíreach, tar éis dul i 
gcomhairle leis na geallsealbhóirí 
ábhartha agus diomaite de chomhchuid 5 a 
chuirfear chun feidhme faoi bhainistíocht 
dhíreach nó indíreach.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leagfar amach i ngach clár Interreg 
straitéis chomhpháirteach le haghaidh 
rannchuidiú an chláir leis na cuspóirí 
beartais a leagtar amach in Airteagal [4(1)] 
de Rialachán (AE) [RFC nua] agus leis na 
cuspóirí Interreg-shonracha a leagtar 
amach in Airteagal 14(4) agus (5) den 
Rialachán seo agus lena thorthaí a chur in 
iúl.

1. Leagfar amach i ngach clár Interreg 
straitéis chomhpháirteach le haghaidh 
rannchuidiú an chláir leis na cuspóirí 
beartais a leagtar amach in Airteagal [4(1)] 
de Rialachán (AE) [RFC nua] agus leis na 
cuspóirí Interreg-shonracha a leagtar 
amach in Airteagal 14(4) agus (5) den 
Rialachán seo agus lena thorthaí a chur in 
iúl. Léireofar go sainráite freisin sa 
straitéis conas a bheidh an clár ina 
rannchuidiú le SFIanna a bhaint amach.

Leasú 45

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i a) éagsúlachtaí sa chreat 
institiúideach, beartais agus dlithiúil;
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Leasú 46

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i b) dúshláin an chomhshaoil;

Leasú 47

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ii) riachtanais infheistíochta 
chomhpháirteacha agus comhlántacht le 
foirmeacha eile tacaíochta;

(ii) riachtanais infheistíochta 
chomhpháirteacha agus comhlántacht le 
foirmeacha eile tacaíochta agus na 
sineirgíochtaí féideartha atá le baint 
amach;

Leasú 48

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iii) na ceachtanna a foghlaimíodh ó 
thaithí a fuarthas;

(iii) Nna ceachtanna a foghlaimíodh ón 
taithí roimhe seo agus conas a cuireadh 
san áireamh sa chlár iad;

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 4 – pointe e – pointe ii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ii) Táscairí aschuir agus táscairí 
toraidh maille leis na garspriocanna agus 
leis na spriocanna a chomhfhreagraíonn 
dóibh;

(ii) Táscairí cliste agus táscairí toraidh 
arna n-imdhealú de réir inscne maille leis 
na bonnlínte, garspriocanna agus na 
spriocanna a chomhfhreagraíonn dóibh;
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Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 4 – pointe e – pointe iii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iii) na spriocghrúpaí príomha; (iii) na spriocghrúpaí príomha agus 
tairbhithe deiridh an chláir, lena n-
áirítear na grúpaí is leochailí;

Leasú 51

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f a) modheolaíocht a mhíníonn conas 
a rannchuideoidh an clár le SFIanna a 
ghnóthú;

Leasú 52

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) an cur chuige atá beartaithe maidir 
le cumarsáid agus infheictheacht don chlár 
Interreg trí na cuspóirí, na pobail sprice, na 
bealaí cumarsáide, an fhor-rochtain meán 
sóisialta, an buiséad pleanáilte agus na 
táscairí ábhartha d'fhaireachán agus do 
mheastóireacht a shainiú;

(i) an cur chuige atá beartaithe maidir 
le cumarsáid agus infheictheacht don chlár 
Interreg trí na cuspóirí, na pobail sprice, na 
bealaí cumarsáide, an fhor-rochtain meán
sóisialta, an buiséad pleanáilte agus na 
táscairí ábhartha d'fhaireachán agus do 
mheastóireacht a shainiú; Aon uair a 
bhíonn clár Interreg cómhaoinithe le 
hionstraimí maoinithe eachtracha eile, 
déanfar na ceanglais trédhearcachta dá 
bhforáiltear sna hionstraimí sin a urramú 
leis an straitéis trédhearcachta.
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Leasú 53

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i a) Creat bainistíochta riosca, a n-
áireofar ann na rioscaí féideartha a 
d’fhéadfadh drochthionchar a imirt ar 
chur chun feidhme an chláir agus ar na 
torthaí a bhaint amach chomh maith leis 
na bearta maolaithe iomchuí.

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 5 – pointe a – pointe iii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iii) maidir le cláir Interreg faoi 
chomhchuid 2 a fhaigheann tacaíocht ó 
Chlár na dtíortha agus na gcríoch thar lear 
scoilte de réir ionstraim mhaoinithe 
('CFRE' agus 'Clár na dtíortha agus na 
gcríoch thar lear don Ghraonlainn');

(iii) maidir le cláir Interreg faoi 
chomhchuid 2 a fhaigheann tacaíocht ó 
Chlár na dtíortha agus na gcríoch thar lear 
scoilte de réir ionstraim mhaoinithe 
('CFRE' agus 'Clár na dtíortha agus na 
gcríoch thar lear');

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Maidir le hoibríochtaí a roghnú, déanfaidh 
an coiste faireacháin nó, i gcás inarb 
infheidhme, an coiste stiúrtha critéir agus 
nósanna imeachta a leagan síos agus a chur 
i bhfeidhm a bheidh neamh-
idirdhealaitheach trédhearcach, lena n-
áiritheofar comhionannas inscne agus lena 
gcuirfear san áireamh Cairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus 
prionsabal na forbartha inbhuanaithe agus 
beartas an Aontais maidir leis an 
gcomhshaol i gcomhréir le hAirteagal 11 

Maidir le hoibríochtaí a roghnú, déanfaidh 
an coiste faireacháin nó, i gcás inarb 
infheidhme, an coiste stiúrtha critéir agus 
nósanna imeachta a leagan síos agus a chur 
i bhfeidhm a bheidh poiblí, oibiachtúil, 
neamh-idirdhealaitheach trédhearcach, lena 
n-áiritheofar comhionannas idir fir agus 
mná agus lena gcuirfear san áireamh Cairt 
um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh agus prionsabal na forbartha 
inbhuanaithe agus beartas agus 
reachtaíocht an Aontais maidir leis an 
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agus le hAirteagal 191(1) de CFAE. gcomhshaol i gcomhréir le hAirteagal 11 
agus le hAirteagal 191(1) de CFAE.

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áiritheofar leis na critéir agus leis na 
nósanna imeachta go dtabharfar tosaíocht 
d'oibríochtaí a roghnófar d'fhonn 
uasmhéadú a dhéanamh ar rannchuidiú an 
chistithe ón Aontas le gnóthnú chuspóirí an 
chláir Interreg agus an ghné maidir le 
comhar d'oibríochtaí faoi chláir Interreg a 
chur chun feidhme, mar a leagtar amach in 
Airteagal 23(1) agus (4).

Áiritheofar leis na critéir agus leis na 
nósanna imeachta go dtabharfar tosaíocht 
d'oibríochtaí a roghnófar d'fhonn 
uasmhéadú a dhéanamh ar rannchuidiú an 
chistithe ón Aontas le gnóthnú chuspóirí 
chlár Interreg, an ghné maidir le comhar 
d’oibríochtaí faoi chláir Interreg a chur 
chun feidhme, mar a leagtar amach in 
Airteagal 23(1) agus (4) agus SFIanna a 
ghnóthú.

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 4 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a a) a áirithiú go mbeidh oibríochtaí 
roghnaithe ina rannchuidiú éifeachtach 
le cuspóirí agus spriocanna Chlár 2030 a 
bhaint amach;

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 4 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) áiritheoidh sé nach mbeidh na 
hoibríochtaí roghnaithe i gcoinbhleacht leis 
na straitéisí comhfhreagracha arna mbunú 
faoi Airteagal 10(1) nó arna mbunú do 
cheann amháin nó níos mó d'ionstraimí 

(b) áiritheoidh sé ní hamháin nach 
mbeidh na hoibríochtaí roghnaithe i 
gcoinbhleacht leis na straitéisí 
comhfhreagracha arna mbunú faoi 
Airteagal 10(1) nó arna mbunú do cheann 
amháin nó níos mó d'ionstraimí maoinithe 
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maoinithe sheachtraigh an Aontais; sheachtraigh an Aontais, ach go mbeidh 
siad comhlántach leis na straitéisí sin 
lena gcruthaíonn siad sinéirgí dearfacha 
chomh maith;

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 4 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Le haghaidh na n-oibríochtaí Interreg faoi 
chláir Interreg faoi chomhchuid 3, na 
comhpháirtithe ó na réigiúin is forimeallaí 
nó ó thríú tíortha, ó thíortha 
comhpháirtíochta nó ó thíortha agus 
críocha thar lear, ní chuirfear de cheangal 
orthu comhoibriú le chéile ach amháin i 
gcás trí cinn de na ceithre ghné a 
liostaítear sa chéad fhomhír.

Le haghaidh na n-oibríochtaí Interreg faoi 
chláir Interreg faoi chomhchuid 3, na 
comhpháirtithe ó na réigiúin is forimeallaí 
nó ó thríú tíortha, ó thíortha 
comhpháirtíochta nó ó thíortha agus 
críocha thar lear, ní chuirfear de cheangal 
orthu comhoibriú le chéile ach amháin i 
gcás dhá cheann de na ceithre ghné a 
liostaítear sa chéad fhomhír.

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní rachaidh an ranníocaíocht ó CFRE nó, i 
gcás inarb infheidhme, ionstraim maoinithe 
sheachtraigh de chuid an Aontais le ciste 
do thionscadail bheaga laistigh de chlár 
Interreg thar EUR 20 000 000 ná 15 % de 
leithdháileadh iomlán an chláir Interreg, 
cibé acu is ísle.

Ní rachaidh an ranníocaíocht ó CFRE nó, i 
gcás inarb infheidhme, ionstraim maoinithe 
sheachtraigh de chuid an Aontais le ciste 
do thionscadail bheaga laistigh de chlár 
Interreg thar 20 % de leithdháileadh iomlán 
chlár Interreg.

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Tiocfaidh an coiste faireacháin le 
chéile uair amháin ar a laghad in aghaidh 

5. Tiocfaidh an coiste faireacháin le 
chéile dhá uair ar a laghad in aghaidh na 
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na bliana agus déanfaidh sé athbhreithniú 
ar na saincheisteanna uile a dhéanann 
difear do dhul chun cinn an chláir maidir 
lena chuspóirí a ghnóthú.

bliana agus déanfaidh sé athbhreithniú ar 
na saincheisteanna uile a dhéanann difear 
do dhul chun cinn an chláir maidir lena 
chuspóirí a ghnóthú.

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 29 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) an dul chun cinn i dtaca le cur chun 
feidhme an chláir agus i dtaca le gnóthú 
gharspriocanna agus spriocanna an chláir 
Interreg;

(a) an dul chun cinn i dtaca le cur chun 
feidhme an chláir agus i dtaca le gnóthú 
gharspriocanna agus spriocanna an chláir 
Interreg, lena n-áirítear rannchuidiú le 
spriocanna Chlár Oibre 2030 a bhaint 
amach;

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 29 – mír 1 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) an dul chun cinn i dtaca le fothú 
acmhainneachta riaracháin i gcás institiúidí 
poiblí agus tairbhithe, i gcás inarb 
ábhartha.

(g) an dul chun cinn i dtaca le fothú 
acmhainneachta riaracháin i gcás institiúidí 
poiblí agus tairbhithe, i gcás inarb 
ábhartha. agus aon bhearta tacaíochta 
breise a mholadh más gá.

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh an t-údarás bainistíochta 
meastóireachtaí ar gach clár Interreg. Le 
gach meastóireacht, déanfar measúnú ar an 
gclár i ndáil lena éifeachtacht, 
éifeachtúlacht, ábharthacht, 
comhsheasmhacht agus breisluach AE, 
d'fhonn cáilíocht cheapadh agus chur chun 

1. Déanfaidh an t-údarás bainistíochta 
meastóireachtaí ar gach clár Interreg. Le 
gach meastóireacht, déanfar measúnú ar an 
gclár i ndáil lena éifeachtacht, 
éifeachtúlacht, ábharthacht, 
comhsheasmhacht, inbhuanaitheacht na 
dtorthaí agus breisluach AE, d'fhonn 
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feidhme an chláir Interreg ábhartha a 
fheabhsú.

cáilíocht cheapadh agus chur chun feidhme 
an chláir Interreg ábhartha a fheabhsú.

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 – mír 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7 a. I gcás ina mbíonn clár Interreg 
cómhaoinithe le hionstraimí maoinithe 
eachtracha eile, déanfar infheictheacht 
na gcistí sin a áirithiú sa chlár i 
gcomhréir leis na hionstraimí ábhartha .

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 49 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) 2021: 1%; (a) 2021: 2%;

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 49 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) 2022: 1%; (b) 2022: 2%;

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 49 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) 2023: 1%; (c) 2023: 2%;

Leasú 69
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 49 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) 2024: 1%; (d) 2024: 1,5%;

Leasú 70

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 50 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 50 a

Gealltanais saortha

De mhaolú ar Airteagal 99(1) de 
Rialachán (AE) .../... (RFC nua), maidir 
le haon mhéid i gclár de chuid Interreg 
nár úsáideadh cheana le haghaidh 
réamh-mhaoiniú i gcomhréir le 
hAirteagal 49 nó nach ndearnadh iarratas 
ar íocaíocht ina leith faoin 26 Nollaig den 
tríú bliain féilire i ndiaidh bhliain na 
ngealltanas buiséid ó na bliana 2021 go 
2026, déanfaidh an Coimisiún iad a 
shaoradh.

Leasú 71

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 53 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Na cláir Interreg faoi chomhchuid 2 
agus faoi chomhchuid 4 lena 
gcomhcheanglaítear ranníocaíochtaí ó 
CFRE agus ionstraim maoinithe 
sheachtraigh amháin nó níos mó de chuid 
an Aontais, cuirfear chun feidhme iad faoi 
bhainistíocht chomhroinnte sna Ballstáit 
agus in aon tríú tír nó tír 
chomhpháirtíochta rannpháirteach nó, 
maidir le comhchuid 3, in aon tír agus 
críoch thar lear cibé acu a fhaigheann nó 

2. Na cláir Interreg faoi chomhchuid 2 
agus faoi chomhchuid 4 lena 
gcomhcheanglaítear ranníocaíochtaí ó 
CFRE agus ionstraim maoinithe 
sheachtraigh amháin nó níos mó de chuid 
an Aontais, cuirfear chun feidhme iad faoi 
bhainistíocht chomhroinnte sna Ballstáit 
agus in aon tríú tír, tír chomhpháirtíochta 
nó tíortha nó críocha thar lear atá
rannpháirteach nó, maidir le comhchuid 3, 
in aon tír agus críoch thar lear cibé acu a 
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nach bhfaigheann an tír agus an chríoch 
thar lear sin tacaíocht faoi ionstraim 
maoinithe sheachtraigh amháin nó níos mó 
de chuid an Aontais.

fhaigheann nó nach bhfaigheann an tír agus 
an chríoch thar lear sin tacaíocht faoi 
ionstraim maoinithe sheachtraigh amháin 
nó níos mó de chuid an Aontais.



AD\1169603GA.docx 33/34 PE628.552v02-00

GA

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal Forálacha sonracha le haghaidh sprioc an chomhair chríochaigh 
Eorpaigh (Interreg) a fhaigheann tacaíocht ó Chiste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa agus ionstraimí maoinithe sheachtraigh

Tagairtí COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

An Coiste freagrach
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

REGI
11.6.2018

Tuairim ó
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

DEVE
11.6.2018

Coistí comhlachaithe - dáta a fógraíodh 
sa suí iomlánach

5.7.2018

Rapóirtéir
       Dáta an cheapacháin

Eleni Theocharous
10.8.2018

Pléite sa choiste 8.10.2018

Dáta an ghlactha 20.11.2018

Toradh na vótála críochnaithí +:
–:
0:

19
0
0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil 
chríochnaitheach

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril 
Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, 
Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni 
Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an 
vótáil chríochnaitheach

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i 
láthair don vótáil chríochnaitheach

Ana Miranda



PE628.552v02-00 34/34 AD\1169603GA.docx

GA

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR 
IARRADH TUAIRIM AIR

19 +

ALDE Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

ECR Bernd Lucke, Eleni Theocharous

EFDD Mireille D'Ornano

GUE/NGL Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, 
Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

VERTS/ALE Ana Miranda

0 -

0 0

Eochair na siombailí:
+ : i bhfabhar
- : i gcoinne
0 : staonadh


	1169603GA.docx

