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RÉASÚNÚ GEARR

Tá gné idirnáisiúnta san áireamh sa togra ón gCoimisiún chun Erasmus, clár an Aontais um 
oideachas, um oiliúint, um an óige agus um spórt a bhunú agus lena n-aisghairtear an clár 
roimhe sin, Erasmus+ 2014,2020, ar gné é atá ina “ghné bhunúsach agus trasearnála atá 
ábhartha le haghaidh soghluaisteachta, comhair agus le haghaidh gníomhaíochtaí idirphlé 
beartais.” 

Gheofar cistiú don ghné idirnáisiúnta ó na hionstraimí seachtracha airgeadais i gcomhréir lena 
Rialacháin. Cinnfear leibhéal an chistithe sa timthriall clársceidealaithe nuair a bheidh na 
hionstraimí sin i bhfeidhm. Ní mór go mbeadh an cistiú ar fad i gcomhréir le cuspóirí na n-
ionstraimí. Is é aidhm an togra, do ghné idirnáisiúnta an Chláir, ná “sineirgí a áirithiú le 
hionstraimí seachtracha an Aontais d’fhonn cuspóirí a bhearta seachtracha a shaothrú, agus 
chun rannchuidiú le forbairt an duine agus le forbairt institiúideach i dtríú tíortha, lena n-
áirítear i dtíortha i mbéal forbartha agus chun teagmháil a dhéanamh le daoine óga, mar ghné 
ríthábhachtach chun sochaithe níos athléimní a fhorbairt agus iontaoibh idir cultúir a 
fheabhsú”. 

Cé go dtacaítear le cuspóir foriomlán an togra, is díol imní don Rapóirtéir an líon teoranta 
tagairtí don ghné idirnáisiúnta agus dá bharr sin don nasc le cuspóirí seachtracha, agus go 
deimhin cuspóirí forbartha, an Aontais agus do riachtanais agus straitéisí na dtíortha 
comhpháirtíochta.

Leis na leasuithe a mholann an Rapóirtéir, saothrófar na cuspóirí seo a leanas:

- Chun a chur i bhfáth nach mór don Chlár molta a bheith comhréireach le prionsabail agus le 
luachanna ar an Aontas Eorpach mar aon le cuspóirí beartais sheachtraigh, 

- Chun rannchuidiú an Chláir le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus, ina ghné 
idirnáisiúnta, le forbairt an duine agus forbairt institiúideach i dtríú tíortha a áirithiú agus chun 
bochtaineacht i dtíortha i mbéal forbartha a dhíothú,

- Chun imirce chiorclach a chur chun cinn agus imirce daoine oilte a sheachaint trí bhearta 
soghluaisteachta a nascadh le bearta chun filleadh abhaile mac léinn agus taighdeoirí a 
spreagadh,

- Chun a chur de cheangal ar na próisis chlársceidealaithe úinéireacht i dtíortha 
comhpháirtíochta a urramú, 

Is díol sásaimh don Rapóirtéir an cinneadh a rinneadh maidir le leibhéil an chistithe ag an 
gcéim chlársceidealaithe, atá bunaithe ar agus ailínithe le straitéisí forbartha náisiúnta agus 
réigiúnacha, ach lena gcuirtear i bhfáth go gcaithfí tábhacht an oideachais don fhorbairt 
inbhuanaithe a chur san áireamh, agus earnálacha tosaíochta don chomhar á sainmhíniú

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Chultúr agus um Oideachas, 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 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) I gcomhthéacs athruithe meara agus 
móra arna spreagadh ag réabhlóid 
theicneolaíoch agus ag domhandú, is 
ríthábhachtach é infheistiú i 
soghluaisteacht foghlama, i gcomhar agus i 
bhforbairt ar bheartas nuálaíoch sna réimsí 
maidir le hoideachas, oiliúint, an óige agus 
spórt chun sochaithe cuimsitheacha, 
comhtháite agus athléimneacha a chothú 
agus iomaíochas an Aontais a bhuanú, agus 
chun a bheith chun tairbhe do neartú na 
féiniúlachta Eorpaí agus chun Aontas níos 
daonlathaí a fhorbairt.

(1) I gcomhthéacs athruithe meara agus 
móra arna spreagadh ag réabhlóid 
theicneolaíoch agus ag domhandú, is 
ríthábhachtach é infheistiú i 
soghluaisteacht foghlama, i gcomhar agus i 
bhforbairt ar bheartas nuálaíoch sna réimsí 
maidir le hoideachas, oiliúint, an óige agus 
spórt chun sochaithe cuimsitheacha, 
comhtháite agus athléimneacha a chothú 
agus iomaíochas an Aontais a bhuanú, le 
linn rannchuidiú le neartú na féiniúlachta 
Eorpaí, prionsabal agus luachanna agus 
Aontas níos daonlathaí.

Réasúnú

Aon ghníomhaíocht a dhéanfar laistigh de chreat an Chláir seo, ba cheart go mbeadh sí i 
gcomhréir le prionsabail agus le luachanna an Aontais Eorpaigh, go háirithe na prionsabail 
agus luachanna in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach: urraim do dhínit an 
duine, don tsaoirse, don daonlathas, don chomhionannas, don smacht reachta, agus urraim 
do chearta an duine, cearta lucht mionlaigh san áireamh.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) An 16 Meán Fómhair 2016 sa 
Bhratasláiv, leag ceannairí na seacht 
mBallstát is fiche béim ar a dtiomantas 
deiseanna níos fearr a chur ar fáil don óige. 
I nDearbhú na Róimhe a síníodh an 
25 Márta 2017, gheall ceannairí na seacht 
mBallstát is fiche agus ceannairí na 
Comhairle Eorpaí, Pharlaimint na hEorpa 
agus an Choimisiúin Eorpaigh go n-
oibreoidís i dtreo Aontais ina gcuirfí scoth 
an oideachais agus na hoiliúna ar dhaoine 
óga agus ina bhféadfaidís staidéar a 

(5) An 16 Meán Fómhair 2016 sa 
Bhratasláiv, leag ceannairí na seacht 
mBallstát is fiche béim ar a dtiomantas 
deiseanna níos fearr a chur ar fáil don óige. 
I nDearbhú na Róimhe a síníodh an 
25 Márta 2017, gheall ceannairí na seacht 
mBallstát is fiche agus ceannairí na 
Comhairle Eorpaí, Pharlaimint na hEorpa 
agus an Choimisiúin Eorpaigh go n-
oibreoidís i dtreo Aontais ina gcuirfí scoth 
an oideachais agus na hoiliúna ar dhaoine 
óga agus ina bhféadfaidís staidéar a 



AD\1170748GA.docx 5/24 PE629.605v02-00

GA

dhéanamh agus poist a aimsiú ó cheann 
ceann na mór-roinne; Aontas a 
chaomhnóidh ár n-oidhreacht chultúrtha 
agus a chuirfidh an éagsúlacht chultúrtha 
chun cinn.

dhéanamh agus poist a aimsiú ó cheann 
ceann na mór-roinne; Aontas a 
chaomhnóidh ár n-oidhreacht chultúrtha 
agus a chuirfidh an éagsúlacht chultúrtha 
chun cinn. Ag an am céanna, gheall siad 
tuilleadh forbartha a dhéanamh ar 
chomhpháirtíochtaí atá ann cheana, 
comhpháirtíochtaí nua a fhorbairt agus 
cobhsaíocht agus rathúnas a chur chun 
cinn i neaschomharsanacht ar an taobh 
thoir agus theas, ach freisin sa 
Mheánoirthear agus ar fud na hAfraice 
agus an domhain.1a

_________________

1A Dearbhú ó cheannairí 27 mBallstát 
agus na Comhairle Eorpaí, Pharlaimint 
na hEorpa agus an Choimisiúin Eorpaigh 
a glacadh an 25.3.2017

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14a) Ba cheart go rannchuideodh an 
Clár le caomhnú agus le cosaint 
oidhreacht stairiúil, ealaíne agus 
chultúrtha an Aontais agus a Bhallstát, trí 
thacú le gníomhaíochtaí soghluaisteachta 
agus comhair a chuireann chun cinn 
forbairt scileanna le haghaidh oidhreacht 
ealaíne agus chultúrtha na hEorpa a 
chosaint agus a chur chun cinn.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Ba cheart gné idirnáisiúnta an 
Chláir a threisiú agus é mar aidhm líon 
níos mó deiseanna a chur ar fáil maidir le 

(18) Ba cheart gné idirnáisiúnta an 
Chláir a threisiú agus é mar aidhm líon 
níos mó deiseanna a chur ar fáil maidir le 
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soghluaisteacht, comhar agus idirphlé 
beartais le tríú tíortha nach bhfuil bainteach 
leis an gClár. Ag cur leis an rath ar chur 
chun feidhme na ngníomhaíochtaí 
ardoideachais agus óige idirnáisiúnta sna 
cláir a reáchtáladh roimhe seo sna réimsí 
maidir le hoideachas, oiliúint agus an óige, 
ba cheart na gníomhaíochtaí 
soghluaisteachta idirnáisiúnta a shíneadh le 
hearnálacha eile, amhail gairmoideachas 
agus gairmoiliúint.

soghluaisteacht, comhar agus idirphlé 
beartais le tríú tíortha nach bhfuil bainteach 
leis an gClár, go háirithe tíortha i mbéal 
forbartha. Ag cur leis an rath ar chur chun 
feidhme na ngníomhaíochtaí ardoideachais 
agus óige idirnáisiúnta sna cláir a 
reáchtáladh roimhe seo sna réimsí maidir le 
hoideachas, oiliúint agus an óige, ba cheart 
na gníomhaíochtaí soghluaisteachta 
idirnáisiúnta a leathnú amach chuig 
earnálacha eile, amhail gairmoideachas 
agus gairmoiliúint, spórt agus cultúr. Ba 
cheart go gcuirfeadh an ghné 
idirnáisiúnta tuiscint idir daoine agus 
idirphlé idirchultúrtha chun cinn agus go 
rannchuideodh sí le bochtaineacht a 
dhíothú agus le forbairt inbhuanaithe. Ba 
cheart go spreagfaí léi náisiúnaigh ó 
thíortha i mbéal forbartha filleadh ar a 
dtíortha tionscnaimh ag deireadh a 
dtréimhsí staidéir nó taighde ionas gur 
féidir leo rannchuidiú le forbairt 
eacnamaíoch agus le leas na dtíortha sin i 
mbéal forbartha. Trí chur chun feidhme 
an Chláir, ba cheart é a bheith mar aidhm 
aige freisin an rochtain chun staidéir a 
leathnú do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste 
agus do ghrúpaí leochaileachta agus 
aghaidh a thabhairt go gníomhach ar na 
riachtanais speisialta foghlama ag daoine 
atá faoi mhíchumas.

Réasúnú

Leis an gClár seo, ba cheart go rannchuideofaí leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
agus ba cheart dó a bheith comhréireach agus comhlántach le bearta eile AE. Ba cheart, dá 
bhrí sin, spriocanna AE maidir leis an gcomhar um fhorbairt a bheith luaite go sonrach mar 
chuspóirí de ghné idirnáisiúnta an rialacháin. Chun imirce chiorclach a chur chun cinn, is gá 
cur chun cinn na soghluaisteachta a chur le chéile le mic léinn agus taighdeoirí a spreagadh 
le filleadh ar a dtíortha. Tá rochtain leathnaithe i gcomhréir le luachanna Eorpacha maidir 
le dínit agus comhionannas an duine.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18 a) Ag an am céanna, leis an ngné 
idirnáisiúnta, ba cheart idirphlé cultúrtha 
agus idirchreidmheach a éascú, comhar a 
fheabhsú i réimse an oideachais ar an ais 
Thuaidh-Theas agus rannchuidiú le 
forbairt inbhuanaithe. Ba cheart leis an 
ngné sin fothú acmhainní i leith córas 
oideachais i dtíortha comhpháirtíochta a 
neartú, tacú le haistriú eolais agus daoine 
óga ó thíortha i mbéal forbartha a 
spreagadh chun staidéar a dhéanamh san 
Eoraip agus an t-eolas sin a úsáid chun 
leasa a dtíortha tionscnaimh. Ba cheart 
leis an ngné sin go rannchuideofaí leis an 
eolas agus leis na scileanna is gá a 
fhorbairt chun dul i ngleic le riachtanais 
fhadtéarmacha um fhorbairt.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18a) Ba cheart go mbeadh an Clár 
comhsheasmhach leis an ‘Teachtaireacht 
ón gCoimisiún maidir le 
Comhghuaillíocht nua idir an Afraic agus 
an Eoraip le haghaidh Infheistíocht agus 
Poist Inbhuanaithe: Ár gcomhpháirtíocht 
le haghaidh infheistíochta post a 
thabhairt go dtí an chéad leibhéal eile’, ar 
dá réir go mbeidh 105 000 mac léinn 
tairbhithe den Chlár faoi 2027.

Réasúnú

Le mic léinn agus taighdeoirí ó thíortha na hAfraice a bheith san áireamh, cabhrófar le 
cuspóirí an Chláir a bhaint amach.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
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Aithris 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18 a) Chun tionchar na 
ngníomhaíochtaí sna Tíortha 
Comhpháirtíochta a fheabhsú, feabhsófar 
sineirgí idir Erasmus agus ionstraimí le 
haghaidh gníomhaíocht sheachtrach AE, 
an Ionstraim um an gComharsanacht, um 
Fhorbairt agus um Chomhar 
Idirnáisiúnta agus an Ionstraim um 
Chúnamh Réamhaontachais.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Ba cheart go spreagfadh an Clár 
rannpháirtiú na n-óg i saol daonlathach na 
hEorpa, lena n-áirítear trí thacú le 
tionscadail rannpháirtíochta do dhaoine 
óga chun dul i ngleic leis an sochaí 
shibhialta agus rannpháirtiú inti, feasacht a 
mhúscailt faoi luachanna comhchoiteanna 
Eorpacha lena n-áirítear cearta bunúsacha, 
daoine óga a thabhairt le chéile mar aon le 
cinnteoirí ar leibhéal áitiúil, náisiúnta agus 
an Aontais, agus rannchuidiú leis an 
bpróiseas lánpháirtíochta Eorpach.

(21) Ba cheart go spreagfadh an Clár 
rannpháirtiú na n-óg i saol daonlathach na 
hEorpa, le fócas ar leith ar dhaoine óga ó 
na ceantair is iargúlta agus ó chúlraí 
imirceach, lena n-áirítear trí thacú le 
tionscadail rannpháirtíochta do dhaoine 
óga chun dul i ngleic leis an tsochaí 
shibhialta agus a bheith rannpháirteach inti, 
feasacht a mhúscailt faoi luachanna 
comhchoiteanna Eorpacha lena n-áirítear 
cearta bunúsacha, daoine óga a thabhairt le 
chéile mar aon le cinnteoirí ar an leibhéal 
áitiúil, réigiúnach, náisiúnta agus an 
Aontais, agus rannchuidiú leis an bpróiseas 
lánpháirtíochta Eorpach.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) Ba cheart go bhfeabhsódh an Clár 
foghlaim teangacha freisin, go háirithe trí 
úsáid fhorleathnaithe uirlisí ar líne, ós rud é 

(23) Ba cheart freisin go bhfeabhsódh an 
Clár foghlaim teangacha uile an Aontais, 
lena n-áirítear teangacha 
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go gcuireann ríomhfhoghlaim buntáistí 
breise ar fáil maidir le foghlaim teanga ó 
thaobh rochtana agus solúbthachta de.

comharthaíochta, go háirithe trí úsáid 
fhorleathnaithe uirlisí ar líne, ar cheart 
dóibh a bheith saor in aisce, ós rud é go 
gcuireann ríomhfhoghlaim buntáistí breise 
ar fáil maidir le foghlaim teanga ó thaobh 
rochtana agus solúbthachta de.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) Ba cheart go dtacódh an Clár le 
bearta a chuireann feabhas ar chomhar idir 
institiúidí agus eagraíochtaí atá gníomhach 
in oideachas, in oiliúint, leis an óige agus i 
spórt, ag tabhairt aitheantas dá ról lárnach i 
bhfeistiú daoine aonair leis an eolas, na 
scileanna agus leis na hinniúlachtaí is gá i 
ndomhan athraitheach agus chun an 
fhéidearthacht le haghaidh nuála, 
cruthaitheachta agus fiontraíochta a 
chomhlíonadh go cuí, go háirithe laistigh 
den gheilleagar digiteach.

(24) Ba cheart go dtacódh an Clár le 
bearta a chuireann feabhas ar chomhar idir 
institiúidí agus eagraíochtaí atá gníomhach 
in oideachas, in oiliúint, leis an óige agus i 
spórt san Eoraip, agus freisin, go háirithe 
trí uirlisí le haghaidh comhar fíorúil, idir 
institiúidí agus eagraíochtaí Eorpacha 
agus a gcomhghleacaithe i dtíortha i 
mbéal forbartha agus sna Tíortha agus na 
Críocha Thar Lear (OCTanna), ag 
tabhairt aitheantas dá ról lárnach i bhfeistiú 
daoine aonair leis an eolas, na scileanna 
agus leis na hinniúlachtaí is gá i ndomhan 
athraitheach, agus in acmhainneacht a
fhíorú go cuí le haghaidh nuálaíochta, 
cruthaitheachta agus fiontraíochta, go 
háirithe laistigh den gheilleagar digiteach.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32) Tá tábhacht ag baint le dul i ngleic 
leis an athrú aeráide i gcomhréir leis na 
gealltanais atá tugtha ag an Aontas 
Comhaontú Pháras agus Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe a chur chun feidhme, agus léiriú 
air sin is ea é go rannchuideoidh an Clár 
seo le príomhshruthú na mbeart a dhéantar 

(32) Tá tábhacht ag baint le dul i ngleic 
leis an athrú aeráide i gcomhréir leis na 
gealltanais atá tugtha ag an Aontas 
Comhaontú Pháras agus Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe a chur chun feidhme, agus léiriú 
air sin is ea é go rannchuideoidh an Clár 
seo le príomhshruthú na forbartha 
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ar son na haeráide i mbeartais an Aontais 
agus le baint amach na sprice arb é atá ann 
25% de caiteachas bhuiséad an Aontais a 
bheith ag tacú le cuspóirí aeráide. 
Sainaithneofar bearta ábhartha le linn 
ullmhú agus chur chun feidhme an Chláir, 
agus déanfar athmheasúnú ar na 
gníomhartha sin mar chuid de 
mheastóireacht méantéarma an Chláir.

inbhuanaithe agus na mbeart a dhéantar ar 
son na haeráide i mbeartais an Aontais 
agus le baint amach na sprice arb é atá ann 
25% de caiteachas bhuiséad an Aontais a 
bheith ag tacú le cuspóirí aeráide. 
Sainaithneofar bearta ábhartha le linn 
ullmhú agus chur chun feidhme an Chláir, 
agus déanfar athmheasúnú ar na 
gníomhartha sin mar chuid de 
mheastóireacht mhéantéarma an Chláir.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 38

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(38) I gcomhréir leis an teachtaireacht 
ón gCoimisiún maidir le “Comhpháirtíocht 
straitéiseach níos láidre agus athnuaite leis 
na réigiúin is forimeallaí den Aontas”36, ba 
cheart go dtabharfadh an Clár staid 
shonrach na réigiún sin san áireamh. 
Déanfar bearta chun rannpháirtíocht na 
réigiún is forimeallaí a mhéadú i ngach 
beart. Ba cheart malairtí agus comhar 
soghluaisteachta idir daoine agus 
eagraíochtaí ó na réigiúin sin agus ó thríú 
tíortha, go háirithe a gcomharsana, a 
chothú. Déanfar faireachán agus 
meastóireacht ar bhearta dá leithéid ar 
bhonn rialta.

(38) I gcomhréir leis an teachtaireacht 
ón gCoimisiún maidir le “Comhpháirtíocht 
straitéiseach níos láidre agus athnuaite leis 
na réigiúin is forimeallaí den Aontas”36, ba 
cheart go dtabharfadh an Clár staid 
shonrach na réigiún sin san áireamh. 
Déanfar bearta chun rannpháirtíocht na 
réigiún is forimeallaí a mhéadú i ngach 
beart, go háirithe trí bhíthin comhar 
fíorúil. Ba cheart malairtí agus comhar
soghluaisteachta idir daoine agus 
eagraíochtaí ó na réigiúin sin agus ó thríú 
tíortha, go háirithe a gcomharsana, a 
chothú, amhail mar a dhéanfaí le cláir 
foghlama ar líne. Déanfar faireachán agus 
meastóireacht ar bhearta den sórt sin ar 
bhonn rialta.

_________________ _________________

36 COM(2017)0623. 36 COM(2017)0623.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 39

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(39) De bhun [déanfar an tagairt a (39) De bhun [déanfar an tagairt a 
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nuashonrú de réir mar is cuí i gcomhréir le 
Cinneadh nua maidir le tíortha agus 
críocha thar learAirteagal 94 de 
Chinneadh 2013/755/CE ón gComhairle37

], tá daoine aonair agus eintitis atá 
lonnaithe i dtíortha agus críocha thar lear 
incháilithe do chistiú faoi réir rialacha agus 
chuspóirí an Chláir agus faoi réir aon socrú 
féideartha is infheidhme maidir leis an 
mBallstát lena mbaineann an tír nó an 
chríoch ábhartha thar lear. Ba cheart na 
srianta a bhíonn ann mar gheall ar 
iargúltacht na dtíortha nó na gcríoch sin a 
chur san áireamh agus an Clár á chur chun 
feidhme, agus déanfar faireachán agus 
meastóireacht ar bhonn rialta ar a 
rannpháirtíocht sa Chlár.

nuashonrú de réir mar is iomchuí i 
gcomhréir le Cinneadh nua maidir le 
tíortha agus críocha thar lear Airteagal 94 
de Chinneadh 2013/755/CE ón 
gComhairle37 ], tá daoine aonair agus 
eintitis atá lonnaithe i dtíortha agus críocha 
thar lear incháilithe do chistiú faoi réir 
rialacha agus chuspóirí an Chláir agus faoi 
réir aon socrú féideartha is infheidhme 
maidir leis an mBallstát lena mbaineann an 
tír nó an chríoch ábhartha thar lear. Ba 
cheart na sainiúlachtaí agus na srianta a 
bhíonn ann mar gheall ar iargúltacht na 
dtíortha nó na gcríoch sin a chur san 
áireamh agus an Clár á chur chun feidhme 
chun a rannphairtíocht éifeachtach sa 
Chlár a éascú. Ba cheart faireachán a 
dhéanamh ar an rannpháirtíocht sin agus 
meastóireacht uirthi ar bhonn rialta.

_________________ _________________

37 Cinneadh 2013/755/AE ón gComhairle 
an 25 Samhain 2013 maidir le tíortha agus 
críocha thar lear a chomhlachú leis an 
Aontas Eorpach ('Cinneadh maidir le 
Comhlachú Thar Lear') (IO L 344, 
19.12.2013, lch. 1).

37 Cinneadh 2013/755/AE ón gComhairle 
an 25 Samhain 2013 maidir le tíortha agus 
críocha thar lear a chomhlachú leis an 
Aontas Eorpach ('Cinneadh maidir le 
Comhlachú Thar Lear') (IO L 344, 
19.12.2013, lch. 1).

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 42

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(42) Ba cheart for-rochtain iomchuí, 
poiblíocht agus scaipeadh na ndeiseanna 
agus torthaí na mbeart a dtacaíonn an Clár 
leo a áirithiú ar an leibhéal Eorpach, 
náisiúnta agus áitiúil. Ba cheart go 
mbraithfidh na gníomhaíochtaí for-
rochtana, poiblíochta agus scaipthe ar 
chomhlachtaí cur chun feidhme an Chláir, 
lena n-áirítear, nuair is ábhartha, tacaíocht 
a fháil ó phríomhpháirtithe leasmhara eile.

(42) Ba cheart for-rochtain iomchuí, 
poiblíocht agus scaipeadh na ndeiseanna 
agus torthaí na mbeart a dtacaíonn an Clár 
leo a áirithiú ar an leibhéal Eorpach, 
náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil. Ba 
cheart go mbraithfidh na gníomhaíochtaí 
for-rochtana, poiblíochta agus scaipthe ar 
chomhlachtaí cur chun feidhme an Chláir, 
lena n-áirítear, nuair is ábhartha, tacaíocht 
a fháil ó phríomhpháirtithe leasmhara eile.

Leasú 15
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 46

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(46) Ba cheart do na Ballstáit féachaint 
le gach beart iomchuí a ghlacadh chun 
deireadh a chur le bacainní dlí agus 
riaracháin ar fheidhmiú ceart an Chláir. 
Áirítear leis sin teacht ar réiteach, nuair is 
féidir, agus gan dochar do acquis Schengen 
agus dlí an Aontais maidir le hiontráil agus 
cónaí náisiúnach tríú tíortha, ar fhadhbanna 
riaracháin a chruthaíonn deacrachtaí víosaí 
agus ceadanna cónaithe a fháil. I gcomhréir 
le Treoir (AE) 2016/801 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle39 , moltar do 
Bhallstáit nósanna imeachta meara um 
ligean isteach a bhunú.

(46) Ba cheart do na Ballstáit féachaint 
le gach beart iomchuí a ghlacadh chun 
deireadh a chur le bacainní dlí agus 
riaracháin ar fheidhmiú ceart an Chláir. 
Áirítear leis sin teacht ar réiteach, nuair is 
féidir, agus gan dochar do dhlí an Aontais 
maidir le hiontráil agus cónaí náisiúnach 
tríú tíortha, ar saincheisteann iad a 
chruthaíonn deacrachtaí víosaí agus 
ceadanna cónaithe a fháil, agus fadhbanna 
eile dlí agus riaracháin lena bhféadfai 
rochtain ar an gclár a chosc. I gcomhréir 
le Treoir (AE) 2016/801 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle39 , moltar do 
Bhallstáit nósanna imeachta meara um 
ligean isteach a bhunú.

_________________ _________________

39 Treoir (AE) 2016/801 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Bealtaine 2016 maidir leis na 
coinníollacha ligean isteach agus cónaí 
náisiúnaigh tríú tír chun críocha taighde, 
staidéar, oiliúna, seirbhíse deonaí, 
scéimeanna malartaithe daltaí nó tionscadal 
oideachais agus obair au pair (IO L 132, 
21.5.2016, lch. 21).

39 Treoir (AE) 2016/801 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Bealtaine 2016 maidir leis na 
coinníollacha ligean isteach agus cónaí 
náisiúnaigh tríú tír chun críocha taighde, 
staidéar, oiliúna, seirbhíse deonaí, 
scéimeanna malartaithe daltaí nó tionscadal 
oideachais agus obair au pair (IO L 132, 
21.5.2016, lch. 21).

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 49

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(49) Chun na ceanglais ar thairbhithe a 
shimpliú, ba cheart úsáid a bhaint as 
cnapshuimeanna, costais aonaid agus as 
maoiniú ar ráta chomhréidh a mhéad agus 
is féidir. Ba cheart go gcuirfeadh na 
deontais shimplithe chun tacú le bearta 
soghluaisteachta an Chláir, de réir mar atá 
sainithe ag an gCoimisiún, costais 

(49) Chun na ceanglais ar thairbhithe a 
shimpliú, ba cheart úsáid a bhaint as 
cnapshuimeanna, costais aonaid agus as 
maoiniú ar ráta comhréidh a mhéid agus is 
féidir. Ba cheart go gcuirfeadh na deontais 
shimplithe chun tacú le bearta 
soghluaisteachta an Chláir, de réir mar atá 
sainithe ag an gCoimisiún, costais 
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mhaireachtála agus chothaithe na tíre óstaí 
san áireamh. Ba cheart go mbeadh an 
fhéidearthacht ag an gCoimisiún agus ag 
gníomhaireachtaí náisiúnta na dtíortha 
seolta na deontais shimplithe sin a 
choigeartú ar bhonn na gcritéar oibiachtúil, 
go háirithe le háirithiú go mbeadh rochtain 
ar fáil do dhaoine a bhfuil líon níos lú 
deiseanna acu. I gcomhréir leis an 
reachtaíocht náisiúnta, ba cheart na 
Ballstáit a spreagadh chomh maith chun na 
deontais sin a dhíolmhú ó aon chánacha 
agus tobhaigh shóisialta. Beidh feidhm ag 
an díolúine chéanna maidir le haonáin 
phoiblí nó phríobháideacha a dhámhann 
tacaíocht airgeadais den sórt sin do na 
daoine aonair lena mbaineann.

mhaireachtála agus chothaithe na tíre óstaí 
san áireamh. Ba cheart go mbeadh an 
fhéidearthacht ag an gCoimisiún agus ag 
gníomhaireachtaí náisiúnta na dtíortha 
seolta na deontais shimplithe sin a 
choigeartú ar bhonn na gcritéar oibiachtúil, 
go háirithe le háirithiú go mbeadh rochtain 
ar fáil do dhaoine a bhfuil líon níos lú 
deiseanna acu agus do dhaoine ag a bhfuil 
stádas dídeanaí pholaitiúil. I gcomhréir 
leis an reachtaíocht náisiúnta, ba cheart na 
Ballstáit a spreagadh chomh maith chun na 
deontais sin a dhíolmhú ó aon chánacha 
agus tobhaigh shóisialta. Beidh feidhm ag 
an díolúine chéanna maidir le haonáin 
phoiblí nó phríobháideacha a dhámhann 
tacaíocht airgeadais den sórt sin do na 
daoine aonair lena mbaineann.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 51

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(51) Tá sé riachtanach comhlántacht na 
mbeart arna gcur i gcrích laistigh den Chlár 
le gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag na 
Ballstáit agus le gníomhaíochtaí eile an 
Aontais a áirithiú, go háirithe sna réimsí 
siúd maidir le hoideachas, cultúr, na meáin, 
an óige agus dlúthpháirtíocht, fostaíocht 
agus cuimsiú sóisialta, tionscal agus 
fiontar, talmhaíocht agus forbairt tuaithe le 
béim ar fheirmeoirí óga, ar 
chomhtháiteacht, ar bheartas réigiúnach 
agus ar chomhar agus ar fhorbairt 
idirnáisiúnta.

(51) Tá sé riachtanach comhlántacht na 
mbeart arna gcur i gcrích laistigh den Chlár
le gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag na 
Ballstáit agus le gníomhaíochtaí eile an 
Aontais a áirithiú, go háirithe sna réimsí 
sin maidir le hoideachas, cultúr, na meáin, 
an óige agus dlúthpháirtíocht, fostaíocht 
agus cuimsiú sóisialta, tionscal agus 
fiontar, talmhaíocht agus forbairt tuaithe le 
béim ar fheirmeoirí óga, ar 
chomhtháiteacht, ar bheartas réigiúnach 
agus ar chomhar agus ar fhorbairt 
idirnáisiúnta. Ba cheart don Chlár sineirgí 
a fhorbairt le gníomhaíocht sheachtrach 
agus beartais an Aontais, lena-airítear 
cláir forbartha, agus an prionsabal maidir 
le comhtháthú beartais don fhorbairt á 
lánurramú mar a fhoráiltear in Airteagal 
208 CFAE.

Leasú 18
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) ciallaíonn "soghluaisteacht 
foghlama" bogadh go fisiceach go tír eile 
nach í an tír chónaithe í, d'fhonn staidéar, 
oiliúint nó foghlaim neamhfhoirmiúil nó 
neamhfhoirmeálta a ghabháil ar láimh; 
D'fhéadfadh sí a bheith á tionlacain ag 
bearta amhail tacaíocht agus oiliúint teanga 
nó a bheith comhlánaithe trí fhoghlaim ar 
líne agus trí chomhar fíorúil. I roinnt 
cásanna sonracha, d’fhéadfadh foghlaim trí 
úsáid uirlisí teicneolaíochta faisnéise agus 
cumarsáide a bheith i gceist léi;

(2) ciallaíonn "soghluaisteacht 
foghlama" bogadh go fisiceach go tír eile 
nach í an tír chónaithe í, d'fhonn staidéir, 
oiliúint nó foghlaim neamhfhoirmiúil nó 
neamhfhoirmeálta a ghabháil ar láimh; 
D'fhéadfadh sí a bheith á tionlacain ag 
bearta amhail tacaíocht agus oiliúint 
teanga, lena n-airítear soláthar 
ateangaireacht na teanga 
comharthaíochta, agus/nó a bheith 
comhlánaithe trí fhoghlaim ar líne agus trí 
chomhar fíorúil. I roinnt cásanna sonracha, 
d’fhéadfadh foghlaim trí úsáid uirlisí 
teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide a 
bheith i gceist léi;

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12 a) ciallaíonn ‘tír agus críoch thar 
lear’ tír nó críoch atá ceangailte le 
Ballstát de chuid an Aontais a bhfuil 
feidhm ag forálacha Chuid IV CFAE 
maidir leis;

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) ciallaíonn “comhar fíorúil” aon 
chineál comhair lena n-úsáidtear uirlisí 
teicneolaíochta faisnéise agus 
cumarsáide;

17. ciallaíonn “comhar fíorúil” aon 
chineál comhair lena n-úsáidtear uirlisí 
teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide
atá inrochtana freisin do dhaoine faoi 
mhíchumas;
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Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é aidhm an Chláir tacú le forbairt 
oideachasúil, ghairmiúil agus phearsanta 
daoine a bhaineann le réimsí oideachais, 
oiliúna, óige agus spóirt, san Eoraip agus 
lastall di, agus dá réir sin rannchuidiú le fás 
inbhuanaithe, le poist agus le comhtháthú 
sóisialta agus chun féiniúlacht Eorpach a 
neartú. Dá réir sin, beidh an Clár ina 
phríomhionstraim le haghaidh limistéar 
oideachais Eorpach a fhorbairt, a thacóidh 
le cur chun feidhme an chomhair 
straitéisigh Eorpaigh i réimse an oideachais 
agus na hoiliúna, anuas ar a chláir oibre 
earnála bhunúsacha, comhar um beartas 
óige a chur chun cinn faoi Straitéis Óige an 
Aontais 2019-2027 agus an ghné Eorpach i 
spórt a fhorbairt.

1. Is é aidhm ghinearálta an Chláir 
tacú le forbairt oideachasúil, ghairmiúil 
agus phearsanta daoine a bhaineann le 
réimsí oideachais, oiliúna, óige agus spóirt, 
san Eoraip agus lastall di, agus dá réir sin 
rannchuidiú le forbairt agus fás 
inbhuanaithe, le poist agus le comhtháthú 
sóisialta, le feabhas a chur ar bheartais 
chomhtháthaithe laistigh de shochaí 
iolraíoch, le féiniúlacht Eorpach a neartú, 
mar aon le hidirphlé agus tuiscint 
chómhalartach níos fearr idir cultúir 
éagsúla neartú freisin. Dá réir sin, beidh 
an Clár ina phríomhionstraim le haghaidh 
limistéar oideachais Eorpach a fhorbairt,
caighdeáin choiteanna a chur chun cinn
agus tacú le cur chun feidhme an chomhair 
straitéisigh Eorpaigh i réimse an oideachais 
agus na hoiliúna, anuas ar a chláir oibre 
earnála bhunúsacha, comhar um beartas 
óige a chur chun cinn faoi Straitéis Óige an 
Aontais 2019-2027 agus an ghné Eorpach i 
spórt a fhorbairt.

Áirítear leis an gclár gné idirnáisiúnta a 
bheidh le hionchorprú i ngníomhaíocht 
sheachtrach an Aontais, lena n-áirítear a 
chuspóirí forbartha, trí chomhar idir an 
tAontas agus tríú tíortha.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) rannchuidiú le Clár Oibre 2030 le 
haghaidh Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe, go háirithe le SDG 4 
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‘Oideachas Ardchaighdeáin’ arb aidhm 
leis oideachas cuimsitheach agus 
cothromasach ar ardchaighdeán a 
áirithiú agus deiseanna foghlama a 
chothú do chách.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c a) Bearta a dhéanfar faoin ngné 
idirnáisiúnta, beidh siad ina rannchuidiú 
le forbairt an duine agus le forbairt 
institiúideach i dtríú tíortha, agus chun 
bochtaineacht i dtíortha i mbéal forbartha 
a dhíothú. Déanfar na bearta sin a bhunú 
ar straitéisí forbartha náisiúnta agus 
réigiúnacha a gus a ailíniú leo.

Réasúnú

Cé go gcuirtear forbairt inbhuanaithe agus comhréir le cuspóirí forbartha AE i bhfách i 
meabhrán míniúcháin an Rialacháin, ní luaitear sin in aon chor sa dréachtrialachán féin. Níl 
san áireamh sa dréachtrialachán aon chur síos ar na cuspóirí atá ag an ngné idirnáisiúnta 
den Chlár.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) deiseanna foghlama teanga, lena n-
áirítear na gníomhaíochtaí soghluaisteachta 
tacaíochta.

(e) deiseanna foghlama teanga, lena n-
áirítear deiseanna foghlama theanga na 
comharthaíochta, lena n-áirítear iad sin a 
thacaíonn leis na gníomhaíochtaí 
soghluaisteachta.

Leasú 25
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) gníomhaíochtaí scaipthe agus 
múscailte feasachta maidir le torthaí agus 
tosaíochtaí na mbeartas Eorpach agus 
maidir leis an gClár.

(f) gníomhaíochtaí a bhaineann le 
scaipeadh rochtana gan bhacainní agus 
múscailt feasachta maidir le faisnéis faoi 
thorthaí agus tosaíochtaí na mbeartas 
Eorpach agus maidir leis an gClár.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) caidreamh beartais agus comhar le 
príomhpháirtithe leasmhara, lena n-áirítear 
líonraí uile-Aontais, eagraíochtaí 
neamhrialtasacha Eorpacha, agus 
eagraíochtaí idirnáisiúnta i réimse na 
hóige, idirphlé Óige an Aontais Eorpaigh 
mar aon le tacaíocht d’Fhóram Eorpach na 
nÓg;

(c) caidreamh beartais agus comhar le 
príomhpháirtithe leasmhara, lena n-áirítear 
líonraí uile-Aontais, eagraíochtaí 
neamhrialtasacha Eorpacha, agus 
eagraíochtaí idirnáisiúnta i réimse na 
hóige, lena n-áirítear iad siúd atá ag obair 
le comhaltaí óga na ndiaspóraí, idirphlé 
Óige an Aontais Eorpaigh, agus le 
tacaíocht d’Fhóram Eorpach na nÓg;

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I réimse an spóirt, tacóidh an Clár, faoi 
phríomhbheart 1, le soghluaisteacht na 
gcóitseálaithe spóirt agus na mball foirne.

I réimse an spóirt, - lena n-airítear 
gníomhaíochtaí spóirt do dhaoine faoi 
mhíchumas - tacóidh an Clár, faoi 
phríomhbheart 1, le soghluaisteacht na 
gcóitseálaithe spóirt agus na mball foirne.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe a
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) clár oibre beartas an Aontais maidir 
le spórt agus gníomhaíocht fhisiciúil a 
ullmhú agus a chur chun feidhme;

(a) clár oibre beartais an Aontais 
maidir le spórt, lena n-airítear 
gníomhaíochtaí spóirt do dhaoine faoi 
mhíchumas, agus gníomhaíocht fhisiciúil a 
ullmhú agus a chur chun feidhme;

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a a) tíortha agus críocha thar lear 
(OCTanna) de réir Chinneadh na 
Comhairle maidir le Comhlachas 
OCTanna leis an Aontas Eorpach agus 
na socruithe is infheidhme maidir leis an 
mBallstát lena mbaineann na OCTanna 
sin;

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 1 – pointe d – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) tríú tíortha eile, i gcomhréir leis na 
coinníollacha a leagtar síos i gcomhaontú 
sonrach lena gcumhdaítear rannpháirtíocht 
an tríú tír in aon chlár de chuid an Aontais, 
ar choinníoll:

(d) tríú tíortha eile, go háirithe tíortha 
i mbéal forbartha, i gcomhréir leis na 
coinníollacha a leagtar síos i gcomhaontú 
sonrach lena gcumhdaítear rannpháirtíocht 
an tríú tír in aon chlár de chuid an Aontais, 
ar choinníoll:

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 1 – pointe d – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– go n-áirithíonn an comhaontú 
cothromaíocht i dtaca le ranníocaíochtaí 

– go n-áirithíonn an comhaontú 
cothromaíocht i dtaca le ranníocaíochtaí 
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agus sochair an tríú tír atá rannpháirteach i 
gclár an Aontais;

agus sochair an tríú tír atá rannpháirteach i 
gclár an Aontais; maidir le tíortha i mbéal 
forbartha, cuirfear san áireamh i 
gcomhaontú cothromaíochta den sórt sin 
an aidhm chun bochtaineacht a dhíothú 
agus prionsabail an chomhair um 
fhorbairt;

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 1 – pointe d – fleasc 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- ráthaíonn an comhchuibheas le 
beartais agus cuspóirí seachtracha an 
Aontais, lena n-áirítear na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe, an 
Comhdhearcadh Eorpach maidir leis an 
bhForbairt agus Straitéis Dhomhanda AE 
le haghaidh Beartas Eachtrach agus
Slándála;

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tríú tíortha dá dtagraítear in 
Airteagal 16 nach gcomhlíonann an 
choinníoll atá leagtha amach i mír 2 den 
Airteagal sin;

(a) tríú tíortha, go háirithe tíortha i 
mbéal forbartha, dá dtagraítear in 
Airteagal 16 nach gcomhlíonann an 
coinníoll a leagtar amach i mír 2 den 
Airteagal sin, go háirithe na tíortha i 
mbéal forbartha;

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1 – pointe b a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) Spreagfar go láidir agus tabharfar 
tacaíocht mhór do rannpháirtíocht tíortha 
atá i mbéal forbartha sa Chlár, agus é 
mar aidhm leis Clár Oibre 2030 do na 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a 
chomhlíonadh agus rannchuidiú leis. 
Bearta a dhéanfar faoin ngné 
idirnáisiúnta, beidh siad ina rannchuidiú 
le forbairt an duine agus le forbairt 
institiúideach i dtríú tíortha, agus chun 
bochtaineacht i dtíortha i mbéal forbartha 
a dhíothú. Déanfar iad a bhunú ar 
straitéisí forbartha náisiúnta agus 
réigiúnacha agus a ailíniú leo.

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Féadfaidh an Coimisiún iarraidh i 
gcomhar le tríú tíortha nach bhfuil 
bainteach leis an gClár nó lena gcuid 
eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí a 
sheoladh chun tionscadail a mhaoiniú ar 
bhonn cistí comhfhreagracha. Féadfar 
meastóireacht a dhéanamh ar thionscadail 
agus iad a roghnú trí chomhnósanna 
imeachta meastóireachta agus roghnúcháin 
atá le comhaontú ag na gníomhaireachtaí 
cistiúcháin lena mbaineann, i 
gcomhlíonadh na bprionsabal atá leagtha 
amach i Rialachán XX/2012 [an Rialachán 
Airgeadais].

6. Féadfaidh an Coimisiún iarraidh i 
gcomhar le tríú tíortha, go háirithe tíortha 
i mbéal forbartha, nach bhfuil bainteach 
leis an gClár nó lena gcuid eagraíochtaí 
agus gníomhaireachtaí a sheoladh chun 
tionscadail a mhaoiniú ar bhonn cistí 
comhfhreagracha. Féadfar meastóireacht a 
dhéanamh ar thionscadail agus iad a 
roghnú trí chomhnósanna imeachta 
meastóireachta agus roghnúcháin atá le 
comhaontú ag na gníomhaireachtaí 
cistiúcháin lena mbaineann, i 
gcomhlíonadh na bprionsabal a leagtar 
amach sa Rialachán Airgeadais.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is leis na cláir oibre dá dtagraítear in 
Airteagal [108] den Rialachán Airgeadais a 
chuirfear an Clár chun feidhme. Ina 
theannta sin, tabharfar le fios sa chlár oibre 
an méid a leithdháilfear ar gach beart agus 
maidir le dáileadh na gcistí idir na Ballstáit 
agus tríú tíortha atá comhlachaithe leis an 
gClár i gcás na mbeart atá le bainistiú tríd 
an ngníomhaireacht náisiúnta. Glacfaidh an 
Coimisiún an clár oibre trí bhíthin gníomh 
cur chun feidhme. Déanfar na gníomhartha 
cur chun feidhme sin a ghlacadh i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 31.

Is leis na cláir oibre dá dtagraítear in 
Airteagal [108] den Rialachán Airgeadais a 
chuirfear an Clár chun feidhme. Ina 
theannta sin, tabharfar le fios sa chlár oibre 
an méid a leithdháilfear ar gach beart agus 
maidir le dáileadh na gcistí idir na Ballstáit 
agus tríú tíortha atá comhlachaithe leis an 
gClár i gcás na mbeart atá le bainistiú tríd 
an ngníomhaireacht náisiúnta. Tabhar le 
fios go sonrach dáileadh na gcistí a 
leithdháilfear ar thíortha i mbéal 
forbartha. Glacfaidh an Coimisiún an clár 
oibre trí bhíthin gníomh cur chun feidhme. 
Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme 
sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós 
imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 31.

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Gan dochar do na ceanglais a 
leagtar amach i gCaibidil VII agus do 
dhualgais na ngníomhaireachtaí náisiúnta 
dá dtagraítear in Airteagal 24, cuirfidh na 
Ballstáit tuarascáil faoi bhráid an 
Choimisiúin faoin 30 Aibreán 2024 maidir 
le cur chun feidhme agus tionchar an 
Chláir ina gcríocha faoi seach.

3. Gan dochar do na ceanglais a 
leagtar amach i gCaibidil VII agus do 
dhualgais na ngníomhaireachtaí náisiúnta 
dá dtagraítear in Airteagal 24, cuirfidh na 
Ballstáit tuarascáil faoi bhráid an 
Choimisiúin faoin 30 Aibreán 2024 maidir 
le cur chun feidhme agus tionchar an 
Chláir ina gcríocha faoi seach. Déanfaidh 
an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta 
Seachtraí tuarascáil chomhchosúil a chur 
isteach maidir le cur chun feidhme agus 
tionchar an Chláir i dtíortha i mbéal 
forbartha rannpháirteacha.

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 4
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. I ndeireadh chur chun feidhme an 
Chláir, ach tráth nach déanaí ná ceithre 
bliana tar éis dheireadh na tréimhse a 
shonraítear in Airteagal 1, déanfaidh an 
Coimisiún meastóireacht deiridh ar an 
gClár.

4. I ndeireadh chur chun feidhme an 
Chláir, ach tráth nach déanaí ná ceithre 
bliana tar éis dheireadh na tréimhse a 
shonraítear in Airteagal 1, déanfaidh an
Coimisiún meastóireacht deiridh ar an 
gClár. Beidh san áireamh sa 
mheastóireacht fócas ar leith ar a bhfuil 
bainte amach i réimse an chomhair um 
fhorbairt.

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Tabharfar sracléiriú sa 
mheastóireacht maidir le rannchuidiú an 
Chláir i leith comhar um fhorbairt, agus 
béim á leagan go háirithe ar an dul chun 
cinn i ndáil le Sprioc Forbartha 
Inbhuanaithe 4 ‘Oideachas 
Ardchaighdeáin’.

Réasúnú

Tá sé tábhachtach go leagfaí béim ar rannchuidiú an Chláir don chomhar um fhorbairt agus 
don SFI maidir le hoideachas sa chlár oibre.

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 4 – pointe 1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Ní mór rochtain gan bhacainní ar 
fhaisnéis agus cumarsáid a bheith ag 
daoine faoi mhíchumas.
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