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RÉASÚNÚ GEARR

Tá athchóirithe struchtúracha bunriachtanach chun geilleagar an Aontais Eorpaigh a nuachóiriú, 
chun feabhas a chur ar a chumas dul in oiriúint do dhúshláin agus chun dlús a chur lena 
iomaíochas. Ní mór an t-iomaíochas agus an rathúnas a bheith ina dtosaíochtaí in éineacht le 
leas na saoránach. Tá ról tábhachtach ag athchóirithe struchtúracha sa chomhthéacs sin, ós rud 
é go gcuireann siad dlús le próiseas an chóineasaithe shóisialta agus eacnamaíoch idir na 
Ballstáit, laistigh agus lasmuigh den limistéar euro araon, agus go neartaíonn siad athléimneacht 
a ngeilleagar. Is gá athchóirithe struchtúracha a chur chun feidhme go héifeachtach chun 
comhtháthú a fheabhsú, táirgiúlacht a mhéadú, poist a chruthú, infheistíocht a spreagadh agus 
fás inbhuanaithe a áirithiú. Mar sin féin, tá cur chun feidhme reatha na n-athchóirithe 
struchtúracha ag na Ballstáit míchothrom ar fud na mór-roinne, agus níl gealltanais á 
gcomhlíonadh. Ba cheart treisiú a dhéanamh ar iarrachtaí náisiúnta chun athchóirithe a bhaint 
amach, agus sa mhéid sin, is díol sásaimh don Rapóirtéir an togra ón gCoimisiún le haghaidh 
rialachán maidir leis an gClár Tacaíochta um Athchóiriú a bhunú (2018/0213 (COD)), rud a 
chuideoidh leis na Ballstáit a moltaí tírshonracha arna sainaithint sa Seimeastar Eorpach a chur 
chun feidhme.

Mar a chuirtear i láthair sa togra ón gCoimisiún, tá trí ionstraim sa Chlár Tacaíochta um 
Athchóiriú (CTA) tar éis 2020: 1) an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil, ar a bhfuil an Clár 
Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach (CTAS) ina dhúshraith; 2) an Uirlis Athchóiriúcháin; 
agus 3) an tSaoráid Chóineasúcháin. Bíodh sin mar atá, leis an bplé atá ar siúl faoi láthair i 
gComhairle an Aontais Eorpaigh, cuirtear béim ar an bhféidearthacht go ndéanfaí CTA a 
struchtúrú ar bhealach éagsúil: 1) an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil, ar a bhfuil an Clár 
Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach (CTAS) ina dhúshraith; 2) an Ionstraim Bhuiséadach 
um Chóineasú agus um Iomaíochas le haghaidh an limistéir euro (IBCI); agus 3) an Ionstraim 
um Chóineasú agus um Athchóiriú le haghaidh na mBallstát nach bhfuil sa limistéar euro (ICA). 
Thug an Rapóirtéir dá aire an plé leanúnach sin sa Chomhairle maidir le struchtúr éagsúil den 
chlár.

D’fhéadfadh tionchar suntasach a bheith ag na hathchóirithe struchtúracha a fhaigheann 
tacaíocht ó CTA ar an margadh saothair agus ar chórais slándála sóisialta na mBallstát. Leagann 
an Rapóirtéir béim ar an measúnú tionchair ón gCoimisiún (SWD (2018) 310 final) ina meastar 
go mbeidh “tionchar dearfach ag [CTA] ar an bhfostaíocht trí chruthú fostaíochta a spreagadh 
ar fud an Aontais. Is féidir an éifeacht sin a chruthú, mar shampla, trí athchóirithe ar an margadh 
saothair, go háirithe na cinn sin a chuireann le scileanna agus le cáilíochtaí an lucht saothair 
agus le hoiriúnú scileanna do riachtanais an mhargaidh. Is féidir tionchar dearfach a bheith ag 
an gClár ar dháileadh ioncaim, ar bheartais ghníomhacha um mhargadh an tsaothair, ar 
chuimsiú sóisialta agus ar chosaint shóisialta, trí chuidiú chun Colún Eorpach na gCeart 
Sóisialta a bhaint amach.”

Tá an Rapóirtéir ag súil go soláthróidh CTA dreasachtaí leordhóthanacha do na Ballstáit chun 
cur le hiomaíochas agus le rathúnas an Aontais Eorpaigh, chun aghaidh a thabhairt ar dhinimic 
agus ar dhigitiú na margaí saothair amach anseo, chun dul i ngleic leis an eisiamh sóisialta agus 
chun deiseanna a chruthú dá shaoránaigh, go háirithe do leanaí agus don aos óg. I bhfianaise an 
naisc idir raon feidhme CTA agus cur chun feidhme na moltaí tírshonracha arna soláthar sa 
Seimeastar Eorpach, tá an Rapóirtéir ag súil go gcuirfidh CTA go mór le cur chun feidhme 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta. Tá an Rapóirtéir ag súil go ndéanfaidh CTA athchóirithe 
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lena ngabhann infheistíocht a bhfuil tionchar sóisialta aici a spreagadh agus a chothú, lena 
gcuirtear réitigh dhigiteacha ar fáil freisin do riachtanais shóisialta agus do thairbhí sóisialta na 
saoránach, agus feabhas á chur ar a bhfolláine shóisialta.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta ar an gCoiste um Buiséid agus 
ar an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, mar na coistí atá freagrach, 
na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) Mar chuid de spriocanna an 
tSeimeastair Eorpaigh, tugtar aghaidh 
freisin ar athchóirithe struchtúracha 
bunaithe ar dhlúthpháirtíocht, ar 
chomhtháthú agus ar cheartas sóisialta, 
lena mbaineann acmhainneacht níos 
airde chun tuilleadh post agus fáis a 
chruthú, chun comhionannas deiseanna 
agus cosanta sóisialta a áirithiú agus 
chun rochtain a fháil orthu, chun grúpaí 
leochaileacha a chosaint agus chun 
caighdeáin mhaireachtála na saoránach 
uile a fheabhsú, ar prionsabail lárnacha 
de Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta 
iad.

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Thaispeáin an ghéarchéim 
eacnamaíoch agus airgeadais go 
gcabhraíonn sé le Ballstáit freagairt níos 

(4) Thaispeáin an ghéarchéim 
eacnamaíoch agus airgeadais go 
gcabhraíonn sé leis na Ballstáit freagairt 
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éifeachtúla do thurraingí agus téarnamh 
uathu ar bhealach níos tapa má fhorbraíonn 
siad geilleagair agus córais airgeadais atá 
iontaofa agus athléimneach agus atá tógtha 
ar struchtúir láidre eacnamaíocha agus 
shóisialta. Tá cur chun feidhme 
athchóirithe struchtúracha ar cheann de na 
tosaíochta beartais atá ag an Aontas de bhrí 
go ndéantar iarracht le hathchóirithe den 
sórt sin an téarnamh a sheoladh ar bhealach 
na hinbhuanaitheachta, an acmhainneacht 
fáis a réadú, an cumas coigeartaithe a 
neartú, agus tacú le próiseas an 
chóineasaithe aníos. Féadfaidh saothrú na 
n-athchóirithe struchtúracha cur le neartú 
an chomhtháthaithe eacnamaíoch agus 
shóisialta freisin, agus dá réir sin borradh a 
chur faoin táirgiúlacht agus faoin 
infheistíocht agus dálaí maithe a chruthú 
don fhás inbhuanaithe agus don fhostaíocht 
san Aontas.

níos éifeachtúla do thurraingí agus 
téarnamh uathu ar bhealach níos tapa má 
fhorbraíonn siad geilleagair agus córais 
airgeadais atá iontaofa agus athléimneach 
agus atá tógtha ar struchtúir láidre 
eacnamaíocha agus shóisialta. Tá cur chun 
feidhme athchóirithe struchtúracha ar 
cheann de na tosaíochtaí beartais atá ag an 
Aontas de bhrí go ndéantar iarracht le 
hathchóirithe den sórt sin an téarnamh a 
sheoladh ar bhealach na 
hinbhuanaitheachta, an acmhainneacht fáis 
a réadú, oiriúnú d’fhorbairt 
theicneolaíoch, an cumas coigeartaithe a 
neartú, agus tacú le próiseas an 
chóineasaithe aníos. Féadfaidh saothrú na 
n-athchóirithe struchtúracha cur le neartú 
an chomhtháthaithe eacnamaíoch agus 
shóisialta freisin, agus dá réir sin borradh a 
chur faoin táirgiúlacht agus faoin 
infheistíocht, dálaí maithe a chruthú don 
fhás inbhuanaithe agus don fhostaíocht san 
Aontas, agus margaí saothair 
athléimneacha a fhorbairt.

Or. en

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Níl méid na n-athchóirithe 
struchtúracha atá á gcur chun feidhme sna 
Ballstáit leordhóthanach go fóill ar fud an 
Aontais. Ón taithí a fuarthas maidir leis an 
sásra um chomhordú an bheartais 
eacnamaíoch a chomhordú faoin 
Seimeastar Eorpach a chur chun feidhme, 
is léir tríd is tríd go raibh cur chun feidhme 
na n-athchóirithe struchtúracha mall agus 
míchothrom agus gur cheart iarrachtaí 
náisiúnta ar athchóiriú a dhaingniú agus a 
dhreasú.

(6) Níl méid na n-athchóirithe 
struchtúracha atá á gcur chun feidhme sna 
Ballstáit leordhóthanach go fóill ar fud an 
Aontais. Ón taithí a fuarthas maidir leis an 
sásra um chomhordú an bheartais 
eacnamaíoch a chomhordú faoin 
Seimeastar Eorpach a chur chun feidhme, 
is léir tríd is tríd go raibh cur chun feidhme 
na n-athchóirithe struchtúracha mall agus 
míchothrom agus gur cheart iarrachtaí 
náisiúnta ar athchóiriú a dhaingniú agus a 
dhreasú, i bhfianaise go bhfuil 
acmhainneacht fáis íseal, rátaí arda 
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dífhostaíochta, éagothromaíochtaí 
sóisialta atá ag éirí níos leithne agus baol 
bochtaineachta atá ag dul i méid ag cur 
ar roinnt Ballstát, go háirithe lasmuigh 
den limistéar euro.

Or. en

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Tá gá le hathchóirithe 
struchtúracha a bheidh freagrach go 
sóisialta, cliste, inbhuanaithe agus 
cuimsitheach agus a chomhlíonfaidh na 
ceanglais a leagtar síos in Airteagal 9 
CFAE, agus go mbeidh cur chun feidhme 
na n-athchóirithe struchtúracha sin 
sainaitheanta ag an Aontas i measc a 
thosaíochtaí beartais chun an téarnamh a 
sheoladh ar bhealach na 
hinbhuanaitheachta, an acmhainneacht 
fáis a réadú  chun an cumas coigeartaithe 
a neartú, borradh a chur faoin bhfás, 
poist a chruthú, infheistíocht a chothú 
agus tacú le próiseas an chóineasaithe 
eacnamaíoch agus shóisialta aníos.

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9a) Tá taithí fhairsing ag institiúidí 
agus comhlachtaí an Aontais maidir le 
tacaíocht shonrach a thabhairt d’údaráis 
náisiúnta agus fonáisiúnta na mBallstát 
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maidir le fothú acmhainní agus i dtaca le 
cur chun feidhme an bheartais 
chomhtháthaithe. Ba cheart an taithí sin 
a úsáid chun cumas an Aontais a 
fheabhsú maidir le tacaíocht a sholáthar 
do Bhallstáit leasmhara chun feabhas a 
chur ar a n-acmhainneacht fáis agus ar a 
gcomhtháthú sóisialta trí bhearta arb é is 
aidhm dóibh rátaí fostaíochta a mhéadú, 
an t-eisiamh agus an bhochtaineacht a 
chomhrac agus rochtain ar sheirbhísí 
cúraim sláinte agus oideachais agus 
cáilíocht na seirbhísí sin a mhéadú.

Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) I bhfianaise an méid sin, is gá an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú trí thacaíocht dhíreach 
airgeadais a thairiscint, in éineacht le 
tacaíocht theicniúil. Chun na críche sin, ba 
cheart Clár Tacaíochta um Athchóiriú (‘an 
Clár’) nua a bhunú chun dreasachtaí 
éifeachtacha a sholáthar chun dlús a chur le 
cur chun feidhme athchóirithe 
struchtúracha sna Ballstáit. Ba cheart go 
mbeadh an clár cuimsitheach agus ba 
cheart go rachadh an taithí a fuair an 
Coimisiún agus na Ballstáit as úsáid a 
bhaint as ionstraimí agus as cláir eile 
roimhe seo chun tairbhe dó. Ba cheart go 
leanfaí le gníomhaíochtaí agus le modh 
oibríochta an Chláir Tacaíochta um 
Athchóiriú Struchtúrach sa Chlár, ó tharla 
go bhfuil sé cruthaithe go raibh siad an-
úsáideach, agus go raibh na Ballstáit 
buíoch díobh, chun cumas riaracháin na n-
údarás náisiúnta a neartú sna réimsí 
beartais éagsúla. Ba cheart freisin go 
mbeadh tacaíocht spriocdhírithe san 

(10) I bhfianaise an méid sin, is gá an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú trí thacaíocht dhíreach 
airgeadais a thairiscint, in éineacht le 
tacaíocht theicniúil. Chun na críche sin, ba 
cheart Clár Tacaíochta um Athchóiriú (‘an 
Clár’) nua a bhunú chun dreasachtaí 
éifeachtacha a sholáthar chun dlús a chur le 
cur chun feidhme athchóirithe 
struchtúracha sna Ballstáit. Ba cheart go 
mbeadh an clár cuimsitheach agus ba 
cheart go rachadh an taithí a fuair an 
Coimisiún agus na Ballstáit as úsáid a 
bhaint as ionstraimí agus as cláir eile 
roimhe seo chun tairbhe dó. Ba cheart go 
leanfaí le gníomhaíochtaí agus le modh 
oibríochta CTAS chun cumas riaracháin na 
n-údarás náisiúnta a neartú sna réimsí 
beartais éagsúla, agus leas a bhaint as na 
prionsabail a leagtar amach i gColún 
Eorpach na gCeart Sóisialta. Ba cheart 
freisin go mbeadh tacaíocht spriocdhírithe 
san áireamh sa Chlár i gcomhair 
athchóirithe sna Ballstáit nach bhfuil an 
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áireamh sa Chlár i gcomhair athchóirithe 
sna Ballstáit nach bhfuil an euro mar 
airgeadra acu agus a bhfuil céimeanna 
follasacha glactha acu chun an t-airgeadra 
aonair a ghlacadh laistigh d’achar ama ar 
leith.

euro mar airgeadra acu agus a bhfuil 
céimeanna follasacha glactha acu chun an 
t-airgeadra aonair a ghlacadh laistigh 
d’achar ama ar leith.

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Is é cuspóir foriomlán an Chláir 
comhtháthú, iomaíochas, táirgiúlacht, fás 
agus fostaíocht a fheabhsú. Chun na críche 
sin, ba cheart go gcuirfeadh sé dreasachtaí 
airgeadais ar fáil chun díriú ar dhúshláin de 
chineál struchtúrach, agus go gcuideodh sé 
chun cumas riaracháin na mBallstát a 
neartú chomh fada agus a bhaineann sé 
lena gcuid institiúidí agus lena n-
earnálacha eacnamaíocha agus sóisialta.

(13) Is é cuspóir foriomlán an Chláir ná 
comhtháthú, iomaíochas, táirgiúlacht, fás, 
cuimsiú sóisialta agus fostaíocht a 
fheabhsú. Chun na críche sin, ba cheart go 
gcuirfeadh sé dreasachtaí airgeadais ar fáil 
chun díriú ar dhúshláin de chineál 
struchtúrach, agus go gcuideodh sé chun 
cumas riaracháin agus institiúideach na 
mBallstát a neartú chomh fada agus a 
bhaineann sé lena gcuid institiúidí agus 
lena n-earnálacha eacnamaíocha agus 
sóisialta.

Or. en

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart cuspóirí sonracha a 
shocrú do gach ionstraim de chuid an 
Chláir. Maidir leis an uirlis 
athchóiriúcháin, ba cheart gurb é a bheadh 
iontu garspriocanna agus spriocanna 
nithiúla a chomhlíonadh a leagtar amach i 
ndáil le gealltanais athchóiriúcháin a chur i 

(14) Ba cheart cuspóirí sonracha a 
leagan síos do gach ionstraim de chuid an 
Chláir. Maidir leis an uirlis 
athchóiriúcháin, ba cheart gurb é a bheadh 
iontu garspriocanna agus spriocanna 
nithiúla a chomhlíonadh a leagtar amach i 
ndáil le cur chun críche gealltanas 
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gcrích, rud a spreagfadh scaoileadh na 
ndreasachtaí airgeadais. Maidir leis an 
ionstraim um thacaíocht theicniúil, ba 
cheart go mbeidís ann chun cuidiú leis na 
húdaráis náisiúnta ina gcuid iarrachtaí 
maidir le hathchóirithe a dhearadh agus a 
chur chun feidhme, trí dhea-chleachtais 
agus trí cheachtanna a foghlaimíodh ó 
chomhpháirtithe a chur san áireamh. Ba 
cheart na cuspóirí sin a shaothrú sna 
Ballstáit go léir faoin dá ionstraim sin agus, 
i gcomhthéacs na saoráide cóineasúcháin, 
ba cheart go mbeidís á saothrú ag na 
Ballstáit sin nach bhfuil an euro mar 
airgeadra acu agus a bhfuil céimeanna 
follasacha glactha acu chun an t-airgeadra 
aonair a ghlacadh laistigh d’achar ama ar 
leith.

athchóiriúcháin a bhaineann leis na 
moltaí tírshonracha arna n-eisiúint i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, 
rud a spreagfadh scaoileadh na 
ndreasachtaí airgeadais. Maidir leis an 
ionstraim um thacaíocht theicniúil, ba 
cheart go mbeidís ann chun cuidiú leis na 
húdaráis náisiúnta ina gcuid iarrachtaí 
maidir le hathchóirithe a dhearadh agus a 
chur chun feidhme, trí dhea-chleachtais 
agus trí cheachtanna a foghlaimíodh ó 
chomhpháirtithe a chur san áireamh. Ba 
cheart na cuspóirí sin a shaothrú sna 
Ballstáit go léir faoin dá ionstraim sin agus, 
i gcomhthéacs na saoráide cóineasúcháin, 
ba cheart go mbeidís á saothrú ag na 
Ballstáit sin nach bhfuil an euro mar 
airgeadra acu agus a bhfuil céimeanna 
follasacha glactha acu chun an t-airgeadra 
aonair a ghlacadh laistigh d’achar ama ar 
leith.

Or. en

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Chun a áirithiú go dtabharfar 
aghaidh ar na príomhréimsí eacnamaíocha 
agus sochaíocha go léir a dtacaítear leo sa 
Chlár, ba cheart go soláthródh an 
Coimisiún an tacaíocht airgeadais agus an 
tacaíocht theicniúil faoin gClár, ar iarraidh 
ó Bhallstát, i raon leathan de réimsí 
beartais, lena n-áirítear na réimsí a 
bhaineann le bainistiú ar airgeadas agus ar 
shócmhainní poiblí, athchóiriú 
institiúideach agus riaracháin, an 
timpeallacht ghnó, an earnáil airgeadais, 
margaí i gcomhair táirgí, seirbhísí agus 
saothar, oideachas agus oiliúint, forbairt 
inbhuanaithe, sláinte phoiblí agus leas 

(15) Chun a áirithiú go dtabharfar 
aghaidh ar na príomhréimsí eacnamaíocha 
agus sochaíocha go léir a dtacaítear leo sa 
Chlár, ba cheart go soláthródh an 
Coimisiún an tacaíocht airgeadais agus an 
tacaíocht theicniúil faoin gClár, ar iarraidh 
ó Bhallstát, i raon leathan de réimsí 
beartais, lena n-áirítear na réimsí a 
bhaineann le bainistiú ar airgeadas agus ar 
shócmhainní poiblí, athchóiriú 
institiúideach agus riaracháin, an 
timpeallacht ghnó, an earnáil airgeadais, 
margaí i gcomhair táirgí, leas a bhaint as 
an réabhlóid theicneolaíoch, seirbhísí 
agus saothar, scileanna poist, beartais do 
leanaí agus don aos óg, oideachas agus 
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sóisialta. oiliúint, forbairt inbhuanaithe, sláinte 
phoiblí agus leas sóisialta.

Or. en

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Maidir leis an uirlis 
athchóiriúcháin, is gá na cineálacha 
athchóirithe ar cheart go mbeidís 
incháilithe i gcomhair tacaíocht airgeadais 
a shainaithint. Chun a áirithiú go 
rannchuideoidh siad le cuspóirí an Chláir, 
ba cheart gurb iad na hathchóirithe 
incháilithe na hathchóirithe sin ina 
dtabharfar aghaidh ar na dúshláin arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh um chomhordú an bheartais 
eacnamaíoch, lena n-áirítear iad siúd a 
beartaíodh chun aghaidh a thabhairt ar na 
moltaí tír-shonracha.

(19) Maidir leis an uirlis 
athchóiriúcháin, is gá na cineálacha 
athchóirithe ar cheart go mbeidís 
incháilithe i gcomhair tacaíocht airgeadais 
a shainaithint. Chun a áirithiú go 
rannchuideoidh siad le cuspóirí an Chláir, 
ba cheart gurb iad na hathchóirithe 
incháilithe na hathchóirithe sin ina 
dtabharfar aghaidh ar na dúshláin arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh um chomhordú an bheartais 
eacnamaíoch, lena n-áirítear iad siúd a 
beartaíodh chun aghaidh a thabhairt ar na 
moltaí tírshonracha, agus tascairí sóisialta 
sonracha arna sainaithint do gach 
Ballstát á gcur san áireamh.

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Is gá próiseas a bhunú chun tograí 
maidir le gealltanais athchóiriúcháin ó na 
Ballstáit a thíolacadh, chomh maith leis an 
ábhar atá iontu. D’fhonn seiftiúlacht na 
nósanna imeachta a áirithiú, ba cheart do 
Bhallstát an togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin a thíolacadh in éineacht 

(22) Is gá próiseas a bhunú chun tograí 
maidir le gealltanais athchóiriúcháin ó na 
Ballstáit a thíolacadh, chomh maith leis an 
ábhar atá iontu. D’fhonn seiftiúlacht na 
nósanna imeachta a áirithiú, ba cheart do 
Bhallstát an togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin a thíolacadh in éineacht 
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lena chlár náisiúnta don athchóiriú, ach i 
bhfoirm iarscríbhinn ar leith, ar féidir í a 
thíolacadh freisin ag pointe ama eile. Cé 
gur ar bhonn deonach atá rannpháirtíocht 
sa Chlár, ba cheart go spreagfaí Ballstáit, 
go háirithe Ballstáit a bhfuil 
míchothromaíochtaí iomarcacha acu, chun 
tograí a chur ar aghaidh i gcomhair 
athchóirithe faoin uirlis athchóiriúcháin, ar 
tograí iad a thabharfaidh aghaidh ar na 
fadhbanna a raibh míchothromaíochtaí 
iomarcacha den sórt sin mar thoradh orthu.

lena chlár náisiúnta don athchóiriú, ach i 
bhfoirm iarscríbhinn ar leith, ar féidir í a 
thíolacadh freisin ag pointe ama eile. Cé 
gur ar bhonn deonach atá rannpháirtíocht 
sa Chlár, ba cheart Ballstáit atá faoi réir 
míchothromaíochtaí iomarcacha agus 
Ballstáit nach bhfuil sa limistéar euro ach 
atá faoi réir moilleanna suntasacha i 
bhforbairt struchtúrach a spreagadh go 
háirithe chun tograí a chur ar aghaidh i 
gcomhair athchóirithe faoin uirlis 
athchóiriúcháin, ar tograí iad a 
thabharfaidh aghaidh ar na fadhbanna a 
raibh míchothromaíochtaí iomarcacha den 
sórt sin mar thoradh orthu.

Or. en

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23a) Chun tacaíocht leathan a bhailiú 
do na hathchóirithe atá á saothrú, ba 
cheart do na Ballstáit ar mian leo tairbhe 
a bhaint as an gClár, mar chuid den 
phróiseas lena dtarraingítear suas 
iarratais, dul i gcomhairle le 
geallsealbhóirí ábhartha, amhail údaráis 
áitiúla agus réigiúnacha, lucht gnó, na 
comhpháirtithe sóisialta agus an tsochaí 
shibhialta, i gcomhréir le forálacha 
ábhartha an Chóid Iompair maidir le 
Comhpháirtíocht faoin mbeartas 
comhtháthaithe, mar aon le parlaimintí 
náisiúnta.

Or. en
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Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33) Ba cheart go leanfaí, leis an 
ionstraim um thacaíocht theicniúil faoin 
gClár, de bheith ag tacú le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe arna nglacadh ar 
láimh ar thionscnamh na mBallstát, 
athchóirithe i gcomhthéacs na bpróiseas 
rialachais eacnamaíoch nó bearta a 
bhaineann le dlí an Aontais a chur chun 
feidhme, agus athchóirithe a bhaineann le 
cur chun feidhme na gclár um choigeartú 
eacnamaíoch. Ba cheart go gcuirfí 
tacaíocht theicniúil ar fáil léi freisin chun 
athchóirithe a ghlacfar ar láimh faoi 
ionstraimí na gClár eile a ullmhú agus a 
chur chun feidhme.

(33) Ba cheart go leanfaí, leis an 
ionstraim um thacaíocht theicniúil faoin 
gClár, de bheith ag tacú le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe arna nglacadh ar 
láimh ar thionscnamh na mBallstát, 
athchóirithe i gcomhthéacs próisis 
rialachais eacnamaíoch nó gníomhaíochtaí 
a bhaineann le dlí an Aontais a chur chun 
feidhme, athchóirithe a bhaineann le 
borradh a chur faoi iomaíochas an 
Aontais, poist a chruthú, táirgiúlacht a 
mhéadú, infheistíocht inbhuanaithe a 
spreagadh san fhíorgheilleagar, díriú ar 
sheirbhísí ardcháilíochta sláinte agus 
oideachais a ráthú, dul i ngleic leis an 
mbochtaineacht agus leis an eisiamh 
sóisialta, comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach san Aontas a 
neartú, agus cuidiú le Ballstáit a bhfuil 
céimeanna nithiúla glactha acu chun 
bogadh i dtreo an aontachais leis. Ba 
cheart freisin go ndéanfaí léi tacaíocht 
theicniúil a sholáthar d’athchóirithe i 
ndáil le cur chun feidhme na gclár 
coigeartaithe eacnamaíoch agus d’ullmhú 
agus do chur chun feidhme na n-
athchóirithe a dhéanfar faoi ionstraimí eile 
an Chláir.

Or. en

Leasú 14

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) rannchuidiú le haghaidh a thabhairt 
ar dhúshláin náisiúnta athchóirithe de 

(a) rannchuidiú le haghaidh a thabhairt 
ar dhúshláin náisiúnta athchóirithe de 
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chineál struchtúrach atá dírithe ar 
fheidhmíocht na ngeilleagar náisiúnta a 
fheabhsú agus ar struchtúir eacnamaíocha 
agus shóisialta atá athléimneach a chur 
chun cinn sna Ballstáit, agus dá réir sin 
rannchuidiú le comhtháthú, le 
hiomaíochas, le táirgiúlacht, le fás agus le 
fostaíocht; agus

chineál struchtúrach atá dírithe ar 
fheidhmíocht na ngeilleagar náisiúnta a 
fheabhsú agus ar struchtúir eacnamaíocha 
agus shóisialta atá athléimneach a chur 
chun cinn sna Ballstáit, agus ar an tslí sin 
rannchuidiú le comhtháthú, iomaíochas, 
táirgiúlacht, cuimsiú sóisialta, fás agus 
fostaíocht, a mbeidh ann Aontas a bheidh 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
de agus daonlathach tar éis 2020 agus a 
mbeidh fís aige atá fréamhaithe sna 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
(SFInna) agus i gColún Eorpach na 
gCeart Sóisialta; agus

Or. en

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) oideachas agus oiliúint, beartais 
maidir leis an margadh saothair, lena n-
áirítear idirphlé sóisialta, chun poist a 
chruthú, scileanna digiteacha, an comhrac 
in aghaidh na bochtaineachta, cur chun 
cinn an chuimsithe shóisialta, córais 
slándála sóisialaí agus córais leasa 
shóisialaigh, córais sláinte poiblí agus 
córais cúraim sláinte, chomh maith le 
beartais maidir le comhtháthú, le tearmann, 
le himirce agus le teorainneacha;

(d) oideachas agus oiliúint, beartais 
maidir leis an margadh saothair, lena n-
áirítear idirphlé sóisialta, chun poist a 
chruthú, scileanna digiteacha, an comhrac 
in aghaidh na bochtaineachta, cuimsiú 
sóisialta a chur chun cinn, uasoiliúint agus 
athoiliúint, comhionannas deiseanna 
agus rochtain do chách, todhchaí níos 
fearr do leanaí agus don aos óg, slándáil 
shóisialta agus córais leasa shóisialta, 
córais sláinte poiblí agus cúraim sláinte, 
chomh maith le beartais maidir le 
comhtháthú, tearmann, imirce agus 
teorainneacha;

Or. en

Leasú 16

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

(f) beartais maidir leis an earnáil 
airgeadais, lena n-áirítear: litearthacht 
airgeadais, cobhsaíocht airgeadais, rochtain 
ar airgeadas agus iasachtú don 
fhíorgheilleagar a chur chun cinn; agus 
táirgeadh, soláthar agus faireachán 
cáilíochta agus tuairisciú ar shonraí agus ar 
staidreamh.

(f) beartais maidir leis an earnáil 
airgeadais, lena n-áirítear: litearthacht 
airgeadais, go háirithe i réimse an 
oideachais, cobhsaíocht airgeadais, 
rochtain ar airgeadas agus iasachtú don 
fhíorgheilleagar a chur chun cinn; agus 
táirgeadh, soláthar agus faireachán 
cáilíochta agus tuairisciú ar shonraí agus ar 
staidreamh.

Or. en

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leagtar síos in Iarscríbhinn I an 
ranníocaíocht uasta airgeadais atá ar fáil do 
gach Ballstát as imchlúdach foriomlán na 
huirlise athchóiriúcháin dá dtagraítear i 
bpointe (a) d’Airteagal 7(2). Déantar 
ranníocaíocht uasta airgeadais den sórt sin 
a ríomh do gach Ballstát ag úsáid na 
gcritéar agus na modheolaíochta a leagtar 
amach san Iarscríbhinn sin, bunaithe ar an 
daonra i ngach Ballstát. Beidh 
ranníocaíocht uasta airgeadais den sórt sin 
ar fáil le leithdháileadh ar gach Ballstát, go 
páirteach nó go hiomlán, ag gach céim 
agus ag gach glao den phróiseas 
leithdháilte a leagtar amach in 
Airteagal 10.

Leagtar síos in Iarscríbhinn I an 
ranníocaíocht uasta airgeadais atá ar fáil do 
gach Ballstát as imchlúdach foriomlán na 
huirlise athchóiriúcháin dá dtagraítear i 
bpointe (a) d’Airteagal 7(2). Déantar 
ranníocaíocht uasta airgeadais den sórt sin 
a ríomh do gach Ballstát ag úsáid na 
gcritéar agus na modheolaíochta a leagtar 
amach san Iarscríbhinn sin, bunaithe ar an 
daonra agus inbhéarta OTI per capita i 
ngach Ballstát. Beidh ranníocaíocht uasta 
airgeadais den sórt sin ar fáil le 
leithdháileadh ar gach Ballstát, go 
páirteach nó go hiomlán, ag gach céim 
agus ag gach glao den phróiseas 
leithdháilte a leagtar amach in 
Airteagal 10.

Or. en
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Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Cuirfidh Ballstát ar mian leis 
tacaíocht a fháil faoin uirlis athchóiriúcháin 
togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin faoi bhráid an Choimisiúin. 
Leagfar amach leis an togra sin tacar 
mionsonraithe beart chun athchóirithe 
struchtúracha a chur chun feidhme mar 
fhreagairt do dhúshláin arna sainaithint i 
bpróiseas an tSeimeastair Eorpaigh agus 
beidh garspriocanna agus spriocanna ann 
chomh maith le tráthchlár chun na 
hathchóirithe a chur chun feidhme thar 
uastréimhse trí bliana.

1. Cuirfidh Ballstát ar mian leis 
tacaíocht a fháil faoin uirlis athchóiriúcháin 
togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin faoi bhráid an Choimisiúin. 
Leagfar amach sa togra sin tacar 
mionsonraithe beart chun athchóirithe 
struchtúracha a chur chun feidhme mar 
fhreagairt do dhúshláin arna sainaithint i 
bpróiseas an tSeimeastair Eorpaigh agus 
mar a áirítear sna moltaí tírshonracha 
agus beidh garspriocanna agus spriocanna 
ann chomh maith le tráthchlár chun na 
hathchóirithe a chur chun feidhme thar 
uastréimhse trí bliana.

Or. en

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) na táscairí sóisialta atá le feabhsú 
leis an athchóiriú atá beartaithe agus, i 
gcás ina bhfuil siad ar fáil, an 
rannchuidiú a dhéantar i dtreo 
phrionsabail Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta;

Or. en

Leasú 20

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

1. I gcás nach bhféadfaidh an Ballstát 
lena mbaineann na gealltanais 
athchóiriúcháin, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha, 
a bhaint amach a thuilleadh, go páirteach 
nó go hiomlán, de bharr imthosca 
oibiachtúla, féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann iarraidh réasúnaithe a chur faoi 
bhráid an Choimisiúin maidir leis an 
gcinneadh dá dtagraítear in Airteagal 12(1) 
a leasú nó a ionadú. Chuige sin, féadfaidh 
an Ballstát tacar modhnaithe nó tacar nua 
de ghealltanais athchóiriúcháin a mholadh.

1. I gcás nach bhféadfar na gealltanais 
athchóiriúcháin, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha, 
a bhaint amach a thuilleadh, go páirteach 
nó go hiomlán, nó i gcás ina dtiocfaidh 
athrú ar tháscairí sóisialta agus 
eacnamaíocha chun difear suntasach a 
dhéanamh don togra tosaigh a rinne an 
Ballstát lena mbaineann de bharr imthosca 
oibiachtúla, féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann iarraidh réasúnaithe a 
dhéanamh ar an gCoimisiún an cinneadh 
dá dtagraítear in Airteagal 12(1) a leasú nó 
a ionadú. Chuige sin, féadfaidh an Ballstát 
tacar modhnaithe nó tacar nua de 
ghealltanais athchóiriúcháin a mholadh.

Or. en

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 1 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) acmhainní TF a fhorbairt, lena n-
áirítear saineolas a bhaineann le forbairt, 
cothabháil, oibriú agus rialú cáilíochta an 
bhonneagair TF agus na bhfeidhmchlár is 
gá chun na hathchóirithe ábhartha a chur 
chun feidhme, chomh maith le saineolas a 
bhaineann le cláir atá dírithe ar dhigitiú na 
seirbhísí poiblí; agus

(h) tionscadail chumarsáide maidir le 
foghlaim, comhar, ardú feasachta, 
gníomhaíochtaí scaipthe agus malartú dea-
chleachtas, lena n-áirítear trí 
chuairteanna staidéir teicniúla i 
mBallstáit a bhfuil athchóirithe 
comhchosúla curtha chun feidhme acu, 
feachtais ardaithe feasachta agus faisnéise, 
feachtais agus imeachtaí sna meáin 
chumarsáide a eagrú, lena n-áirítear 
cumarsáid chorparáideach agus cumarsáid, 
i gcás inarb iomchuí, trí líonraí sóisialta; 
agus

Or. en
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Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cur chun feidhme athchóirithe ag na 
Ballstáit, ar a dtionscnamh féin, go háirithe 
chun fás eacnamaíoch agus cruthú post atá 
inbhuanaithe a bhaint amach;

(a) cur chun feidhme athchóirithe ag na 
Ballstáit, ar a dtionscnamh féin, go háirithe 
chun fás eacnamaíoch, cruthú post atá 
inbhuanaithe agus cuimsiú sóisialta a 
bhaint amach;

Or. en

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) cur chun feidhme athchóirithe, atá 
ábhartha maidir le hullmhúchán na 
mBallstát i gcomhair ballraíocht sa 
limistéar euro, ar Ballstáit iad nach bhfuil 
an euro mar airgeadra acu agus a bhfuil 
céimeanna follasacha glactha acu chun an 
t-airgeadra aonair a ghlacadh laistigh 
d’achar ama ar leith.

(e) cur chun feidhme athchóirithe, atá 
ábhartha maidir le hullmhúchán na 
mBallstát i gcomhair ballraíocht sa 
limistéar euro, ar Ballstáit iad nach bhfuil 
an euro mar airgeadra acu agus a bhfuil 
céimeanna follasacha glactha nó á 
nglacadh acu chun an t-airgeadra aonair a 
ghlacadh laistigh d’achar ama ar leith;

Or. en

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) gníomhaíochtaí ar féidir leo cur le 
cur chun feidhme phrionsabail Cholún 
Eorpach na gCeart Sóisialta.

Or. en
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