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RÉASÚNÚ GEARR

An 2 Bealtaine 2018, ghlac an Coimisiún togra le haghaidh an chéad chreata airgeadais 
ilbhliantúil (CAI) eile don tréimhse 2021-2027. Áirítear air sin Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa (‘CFRE’) agus an Ciste Comhtháthaithe (CC).  

Ar an iomlán, is díol sásaimh don Rapóirtéir é an togra ón gCoimisiún, lena simplítear na 
nósanna imeachta casta a bhaineann le CFRE agus le CC agus lena leathnaítear na bearta 
tacaíochta maidir le cuspóirí glasa agus cuspóirí aeráide. Go háirithe, tacaíonn sí le 
hinfheistíochtaí níos airde chun an Eoraip a dhéanamh níos glaise agus ar bheagán carbóin, 
amhail éifeachtúlacht fuinnimh agus bearta don gheilleagar ciorclach, forbairt córais fhuinnimh 
chliste, greallaí agus stóráil, bainistiú inbhuanaithe uisce a chur chun cinn agus truailliú a 
laghdú.  

Is gá a áirithiú, áfach, go mbeidh maoiniúchán méadaithe ann don nuachóiriú riachtanach agus 
don fhorbairt riachtanach ar bhonneagar na mBallstát chun spriocanna uaillmhianacha nua uile 
reachtaíocht an Aontais eadhon spriocanna comhshaoil, spriocanna fuinnimh, spriocanna 
bainistithe dramhaíola, spriocanna iompair agus spriocanna aeráide, a ghnóthú i gcomhréir le 
Comhaontú Pháras. Tá an tacaíocht ó thionscadail a chómhaoinítear leis na cistí sin 
ríthábhachtach go háirithe sna réigiúin a bhfuil a bhforbairt ag titim ar gcúl. Thairis sin, i roinnt 
mhaith tíortha, is ionann CFRE agus CC agus ar a laghad 50 % den infheistíocht phoiblí, agus 
in éagmais an chomh-mhaoiniúcháin sin ó AE, ní bheadh sé d’acmhainn maoinithe ag na 
Ballstáit faoi seach infheistíochtaí den sórt sin a dhéanamh.

I dtaca le maoiniú de, creideann an Rapóirtéir gur suntasach iad na ciorruithe (a leath) a mholtar 
in CC i gcomparáid leis an tréimhse cláraithe reatha. Ag an am céanna, is ionann an méid a 
bheidh le haistriú ó CC chuig an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE) agus an méid arna 
aistriú sa tréimhse cláraithe reatha 2014 – 2020. Ós rud é go bhfuiltear ag súil leis go 
maoineoidh an t-airgead ó CC, i measc nithe eile, tionscadail aeráide agus tionscadail 
chomhshaoil freisin, agus ar an gcaoi sin, go rannchuideoidh sé le cuspóirí aeráide agus cuspóirí 
comhshaoil AE a ghnóthú, ní chreideann an Rapóirtéir gur imleor an laghdú ar an leithdháileadh 
do CC a bheidh le bainistiú faoin mbainistiú comhroinnte. Ba cheart go mbunófaí aon aistriú ó 
CC go SCE ar anailís dhomhain ón gCoimisiúin, lena dtacófar le cumas na mBallstát a gcuid 
spriocanna aeráide agus comhshaoil a bhaint amach, seachas é a lagú. Ba cheart go mbeadh 
sciar na gcistí a aistreofar chuig SCE cothrom go comhréireach leis an aistriú sa tréimhse 
cláraithe reatha (i.e. a mbeidh laghdú 50 % le déanamh air) agus ba cheart é a bheith ar fáil don 
Bhallstát le linn na tréimhse cláraithe iomlán.

Dar léi, ba cheart úsáid CFRE agus úsáid CC a fheabhsú trí infheistíochtaí an bheartais 
chomhtháthaithe a nascadh níos dlúithe le pleananna foriomlána na mBallstát chun spriocanna 
2030 a bhaint amach, i gcomhthéacs conair a bhfuil dícharbónú fadtéarmach gheilleagar AE ag 
a bun. I ndáil leis an méid sin, molann an Rapóirtéir tuilleadh acmhainní faoi Chuspóirí Beartais 
2 (PO2) don chomhrac in aghaidh éifeachtaí an athraithe aeráide. 

Tá claochluithe bunúsacha ag teannadh ar earnáil iompair AE faoi láthair. Beidh ar na 
hastaíochtaí gás ceaptha teasa ó iompar a bheith níos ísle. Is gá astaíochtaí truailleán aeir ó 
iompar a laghdú go mór gan mhoill. Ina theannta sin, is gá go ndéanfaí úsáid feithiclí astaíochtaí 
ísle nó astaíochtaí nialasacha a mhéadú. Ní ann, áfach, don bhonneagar ceart do na feithiclí sin. 
Tá 76% de na pointí luchtaithe uile lonnaithe i gceithre Bhallstát. Ní chlúdaíonn sé sin ach 27% 
d’achar dromchla iomlán AE. Chun aistriú rathúil chuig soghluaisteacht astaíochtaí ísle a bhaint 
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amach, tá gá le comhchreat beartais d’fheithiclí, do bhonneagair, d’eangacha leictreachais, trína 
ndéantar dreasachtaí fostaíochta agus eacnamaíocha a chumasc ar fud an Aontais, ar an leibhéal 
náisiúnta, ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal áitiúil. Tá an Rapóirtéir den tuairim gur 
gá an deis a thabhairt do na Ballstáit agus dá gcuid réigiúin forbairt a mbonneagair i gcomhair 
feithiclí astaíochtaí ísle a mhaoiniú ó gach foinse Aontais dá bhfuil ann, lena n-áirítear CFRE 
agus CC araon. Is gá bonneagar athluchtúcháin agus athbhreoslúcháin a chur ar bun go tapa. I 
ndáil leis an méid sin, molann an Rapóirtéir an cuspóir soghluaisteacht uirbeach ilmhódúil 
inbhuanaithe a chur chun cinn a aistriú ó Chuspóir Beartais 3 (CB3) go Cuspóir Beartais 2 
(CB2),faoina ndéantar acmhainní a leithdháileadh faoi láthair agus faoina bhfuil brú níos mó ar 
na Ballstáit na cuspóirí comhshaoil a chomhlíonadh. Tá sí den tuairim go bhfuil an t-aistriú go 
soghluaisteacht íseal-astaíochtaí nasctha níos mó leis an gcuspóir foriomlán maidir le hEoraip 
a fheidhmeoidh ar bheagán carbóin ná le spriocanna nascachta.

Tá an baol go mbeidh triomach ann i roinnt réigiún AE ag dul i méid de dheasca athrú aeráide; 
dá bharr sin, is bunchlocha de chosaint an chomhshaoil san Eoraip iad acmhainní uisce, 
éiceachórais uisce, agus uisce óil agus uisce snámha a chosaint. Le blianta beaga anuas, tá breis 
agus 100 mórthuile mhillteacha i ndiaidh an Eoraip a bhualadh. Sa bhreis ar an díobháil don 
gheilleagar agus don tsochaí, d’fhéadfadh iarmhairtí géara a bheith ag tuilte ar an gcomhshaol. 
Creideann an Rapóirtéir gur gá bainistiú inbhuanaithe uisce, lena n-áirítear bearta chun 
triomach agus tuilte a chomhrac, a chur chun cinn. 

Is féidir le torann díobháladh difear a dhéanamh do nach mór gach gné de shaol an duine. Is 
féidir le leibhéil mharthanacha arda torainn a bheith faoi deara fadhbanna sláinte agus stró 
méadaithe. Chomh maith leis sin, is féidir le leibhéil arda torainn drochthionchar a imirt ar 
éiceachórais ina n-iomláine. Tá truailliú solais go dona freisin don tsláinte. Cuireann sé 
fuinneamh amú, méadaíonn sé astaíochtaí carbóin, agus dá dheasca sin, méadaíonn sé na costais 
do thomhaltóirí. Déanann solas saorga difear d'fhlóra agus d'fhána ar bhealaí éagsúla. Dá bharr 
sin, leagann an Rapóirtéir amach togra a bhaineann le bearta i dtaca le truailliú solais agus 
torainn a laghdú.

Is gné lárnach é an beartas comhtháthaithe den iarracht chun an geilleagar ciorclach a fhíorú. 
Creideann an Rapóirtéir gur cheart go mbeadh an deis ag na tíortha atá i mbéal forbartha 
nuachóiriú a dhéanamh ar na saoráidí atá acu faoi láthair chun dramhaíl iarmharach a chóireáil 
chun spriocanna an gheilleagair chiorclaigh a bhaint amach. Go hiarbhír, tá nuachóiriú saoráidí 
atá ann faoi láthair i bhfad níos fusa ó thaobh an gheilleagair de ná saoráid nua a thógáil agus, 
ar deireadh, níos indéanta go minic do thíortha a bhfuil buiséid theoranta acu agus ag an am 
céanna, éiríonn leis tionchar dearfach a imirt ar an gcomhshaol.

Is mian le 70% de mhuintir na hEorpa go ndéanfadh AE níos mó i dtaca le saincheisteanna 
sláinte agus sóisialta. Tá an Rapóirtéir in amhras faoin mbreisluach atá ann Clár Sláinte AE a 
chur isteach in CSE+ méadaithe. Is beag uirthi an gearradh 8% ar mhaoiniú don tsláinte atá 
beartaithe i gcomparáid lena bhfuil beartaithe do thréimhse 2014-2020. Lena chois sin, ba 
cheart don bheartas comhtháthaithe rannchuidiú freisin le sláinte shaoránaigh an Aontais a 
fheabhsú. Dar leis an Rapóirtéir, féadfar sineirgí a chruthú le CSE+ agus a shnáithe um shláinte, 
Colún Eorpach na gCeart Sóisialta laistigh den Seimeastar Eorpach nuair a dhíríonn na Moltaí 
Tír-Shonracha níos mó agus níos mó ar shaincheisteanna a bhaineann leis an sláinte. Ba cheart 
cláir oibriúcháin a chómhaoinítear le CFRE agus leis an gCiste Comhtháthaithe a dhearadh 
chun an rochtain ar chúram sláinte a bhogadh ar aghaidh. Áitíonn an Rapóirtéir freisin gur gá 
an fhorbairt chomhtháite shóisialta, eacnamaíoch agus chomhshaoil, an oidhreacht chultúrtha, 



AD\1167266GA.docx 5/38 PE625.333v02-00

GA

slándáil agus sláinte i limistéir uirbeacha, i limistéir thuaithe agus i limistéir fharraige a chothú. 
Tá gá freisin le comhar níos doimhne le hothair nó le heagraíochtaí othar i réimse na n-
infheistíochtaí rathúla sláinte.
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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia ar an 
gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur 
san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Foráiltear in Airteagal 176 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (‘CFAE’) go bhfuil ceaptha do 
Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa 
(‘CFRE’) rannchuidiú leis na 
míchothromaíochtaí réigiúnacha is mó san 
Aontas a cheartú. Faoin Airteagal sin agus
faoin dara mír agus faoin tríú mír 
d’Airteagal 174 CFAE, tá CFRE le 
rannchuidiú chun éagothromaíochtaí idir 
leibhéil fhorbartha na réigiún éagsúil a 
laghdú, agus iargúltacht na réigiún is 
mídheisiúla a laghdú, agus as na réigiúin 
sin tá aird ar leith le tabhairt ar réigiúin a 
bhfuil míbhuntáistí móra buana nádúrtha 
nó déimeagrafacha orthu ar nós na réigiún 
is faide ó thuaidh a bhfuil dlús fíoríseal 
daonra iontu agus ar nós na réigiún 
oileánach, na réigiún trasteorann agus na 
réigiún sléibhe.

(1) Foráiltear in Airteagal 176 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (‘CFAE’) go bhfuil ceaptha do 
Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa 
(‘CFRE’) rannchuidiú leis na 
héagothromaíochtaí réigiúnacha is mó san 
Aontas a cheartú. Faoin Airteagal sin agus 
faoin dara mír agus faoin tríú mír 
d’Airteagal 174 CFAE, tá CFRE le 
rannchuidiú chun éagothromaíochtaí idir 
leibhéil fhorbartha na réigiún éagsúil a 
laghdú, agus iargúltacht na réigiún is 
mídheisiúla a laghdú, agus as na réigiúin 
sin beidh aird ar leith le tabhairt ar réigiúin 
a bhfuil míbhuntáistí móra buana nádúrtha 
nó déimeagrafacha orthu amhail na réigiúin 
is faide ó thuaidh a bhfuil dlús fíoríseal 
daonra iontu agus na réigiúin oileánacha, 
na réigiúin trasteorann agus na réigiúin 
shléibhe.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Na prionsabail chothrománacha a 
leagtar amach in Airteagal 3 de Chonradh 
ar an Aontas Eorpach (CAE) agus in 
Airteagal 10 CFAE, lena n-áirítear 
prionsabail na coimhdeachta agus na 
comhréireachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE, ba cheart iad a urramú 

(5) Na prionsabail chothrománacha 
mar a leagtar amach iad in Airteagal 2 
agus in Airteagal 3 den Chonradh ar an 
Aontas Eorpach (CAE) agus in Airteagal 7 
go 11 CFAE, lena n-áirítear prionsabail na 
coimhdeachta agus na comhréireachta mar 
a leagtar amach iad in Airteagal 5 CAE, ba 
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agus CFRE agus an Ciste Comhtháthaithe 
á gcur chun feidhme, ag cur san áireamh an 
Cháirt um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh. Ba cheart do na Ballstáit urraim 
a thabhairt do na ceanglais atá i 
gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar 
Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas, agus 
ba cheart dóibh rochtain a áirithiú i 
gcomhréir le Airteagal 9 sa Choinbhinsiún 
sin, agus i gcomhréir le dlí an Aontais ina 
ndéantar comhchuibhiú ar na riachtanais 
rochtana a bhaineann le táirgí agus 
seirbhísí. Ba cheart é a bheith mar aidhm 
ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún 
neamh-chomhionannais a dhíothú agus 
comhionannas idir fir agus mná a chur 
chun cinn agus gné na hinscne a 
chomhtháthú, chomh maith le hidirdhealú 
bunaithe ar ghnéas, ar thionscnamh ciníoch 
nó eitneach, ar reiligiún nó ar chreideamh, 
ar mhíchumas, ar aois nó ar threoshuíomh 
gnéasach a chomhrac. Ní ceart do na Cistí 
tacú le gníomhartha a dhéanann 
rannchuidiú le leithscaradh de chineál ar 
bith. Ba cheart cuspóirí CFRE agus an 
Chiste Chomhtháthaithe a shaothrú faoi 
chuimsiú na forbartha inbhuanaithe agus 
mar chuid den chur chun cinn a dhéanann 
an tAontas ar an aidhm cáilíocht an 
chomhshaoil a chaomhnú, a chosaint agus 
a fheabhsú mar a leagtar amach in 
Airteagal 11 agus in Airteagal 191(1) 
CFAE, agus an prionsabal ‘an té is 
ciontach sa truailliú, íocadh sé féin an 
costas’ á chur san áireamh. Chun sláine an 
mhargaidh inmheánaigh a chosaint, 
cloífidh oibríochtaí a théann chun tairbhe 
do ghnóthais le rialacha an Aontais maidir 
leis an státchabhair mar a leagtar amach in 
Airteagal 107 agus in Airteagal 108 CFAE 
iad.

cheart iad a urramú agus CFRE agus an 
Ciste Comhtháthaithe á gcur chun feidhme, 
ag cur san áireamh Chairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh . Ba cheart 
do na Ballstáit urraim a thabhairt do na 
ceanglais atá i gCoinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi 
Mhíchumas, agus ba cheart dóibh rochtain 
a áirithiú i gcomhréir le Airteagal 9 sa 
Choinbhinsiún sin, agus i gcomhréir le dlí 
an Aontais ina ndéantar comhchuibhiú ar 
na riachtanais rochtana a bhaineann le 
táirgí agus seirbhísí. Ba cheart é a bheith 
mar aidhm ag na Ballstáit agus ag an 
gCoimisiún neamh-chomhionannais a 
dhíothú agus comhionannas idir fir agus 
mná a chur chun cinn agus gné na hinscne 
a chomhtháthú, chomh maith le hidirdhealú 
bunaithe ar ghnéas, ar thionscnamh ciníoch 
nó eitneach, ar reiligiún nó ar chreideamh, 
ar mhíchumas, ar aois nó ar threoshuíomh 
gnéasach a chomhrac. Níor cheart do na 
Cistí tacú le gníomhaíochtaí a 
rannchuidíonn le leithscaradh de chineál ar 
bith. Ba cheart cuspóirí CFRE agus 
cuspóirí an Chiste Chomhtháthaithe a 
shaothrú faoi chuimsiú na forbartha
inbhuanaithe agus mar chuid den chur chun 
cinn a dhéanann an tAontas ar an aidhm 
cáilíocht an chomhshaoil a chaomhnú , a 
chosaint agus a fheabhsú agus an t-athrú 
aeráide a chomhrac, mar a leagtar amach 
in Airteagal 11 agus in Airteagal 191(1) 
CFAE, agus an prionsabal ‘an té is 
ciontach sa truailliú, íocadh sé féin an 
costas’ á chur san áireamh. Chun sláine an 
mhargaidh inmheánaigh a chosaint, 
cloífidh oibríochtaí a théann chun tairbhe 
do ghnóthais le rialacha an Aontais maidir 
leis an státchabhair mar a leagtar amach in 
Airteagal 107 agus in Airteagal 108 CFAE 
iad.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) Ba cheart dírithe téamacha faoin 
Rialachán seo a bhaint amach ar an 
leibhéal náisiúnta ach ba cheart foráil a 
dhéanamh do sholúbthacht maidir le cláir 
oibríochtúla agus idir catagóirí éagsúla 
réigiún. D’fhéadfaí dírithe téamacha a 
mhodhnú, i gcás inarb iomchuí, i 
gcomhréir le hacmhainní a cuireadh go 
leataobh do thosaíochtaí infheistíochta a 
eascróidh ón iomlaoid go geilleagar 
ísealcharbóin. Ba cheart a mhéid a 
dhírítear ó thaobh téama de leibhéal 
forbartha réigiún aonair, leibhéil 
chistiúcháin agus riachtanais shonracha 
na réigiún ar baineadh feidhm as a nOTI 
per capita mar chritéar incháilithe do 
thréimhse 2014-2020, a chur san 
áireamh.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) I bhfianaise chuspóir an 
Rialacháin seo, is é sin le rá comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach an 
Aontais a neartú chun forbairt 
inbhuanaithe a chur chun cinn, ba cheart 
a chur san áireamh míchothromaíochtaí i 
dtaca le forbairt réigiúnach, a mhéid atá 
na réigiúin mhídheisiúla ar gcúl agus na 
hacmhainní teoranta atá ar fáil do 
Bhallstáit nó do réigiúin áirithe.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13a) I gcomhréir le gealltanais an 
Aontais faoi Chomhaontú Pháras agus i 
gcomhréir leis an 7ú Clár Gníomhaíochta 
don Chomhshaol, táthar i ndiaidh 
spriocanna nua agus uaillmhianacha don 
chomhshaol, d'fhuinneamh, do bhainistiú 
dramhaíola agus don aeráid a thabhairt 
isteach i reachtaíocht an Aontais. 
D’fhonn cuidiú leis na Ballstáit na 
spriocanna sin a bhaint amach agus chun 
leanúint den nuachóiriú agus den 
fhorbairt riachtanach ar an mbonneagar 
ina réigiúin, ba cheart maoiniúchán 
leordhóthanach a áirithiú. Bheadh 
tionchar suntasach ag an aistriú 
struchtúrtha sin ar phoist agus ar fhás 
sna Ballstáit agus i réigiúin. Dá bharr sin, 
is gá gach beart tionlacain féideartha a 
chumasú faoi gach ceann de na cuspóirí 
sonracha sin.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ina léargas ar an tábhacht atá le 
bearta a théann i ngleic leis an athrú 
aeráide i gcomhréir le gealltanas an 
Aontais chun Comhaontú Phárais a chur 
chun feidhme, mar aon le Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe, beidh cuidiú sna Cistí le 
gníomhaíochtaí aeráide a chur sa 
phríomhshruth, agus le sprioc de 25 % de 
bhuiséad iomlán Aontais Eorpaigh a chur i 
dtreo caiteachais ar chuspóirí aeráide. 
Meastar gur luach 30 % de chlúdach 
airgeadais iomlán CFRE do chuspóirí na 
haeráide atá sna hoibríochtaí atá ann faoi 
CFRE. Meastar gur luach 37 % de 
chlúdach airgeadais iomlán An Chiste 

(14) Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé 
dul i ngleic leis an athrú aeráide agus ar a 
thábhachtaí atá Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, agus 
d’fhonn rannchuidiú le maoiniú 
gníomhaíochtaí riachtanacha a bheidh le 
déanamh ar leibhéal an Aontais, ar an 
leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal 
áitiúil chun gealltanais an Aontais a 
chomhlíonadh, rannchuidiú a bheidh sna 
Cistí chun an ghníomhaíocht ar son na 
haeráide a phríomhshruthú agus chun 
sprioc fhoriomlán 30 % de chaiteachas 
buiséid an Aontais a bhaint amach maidir 
leis an tacaíocht do chuspóirí aeráide. Ba 
cheart go ranníocfadh oibríochtaí faoi 
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Chomhtháthaithe do chuspóirí na haeráide 
atá sna hoibríochtaí atá ann faoin gCiste 
Comhtháthaithe.

CFRE 35 % de chlúdach airgeadais iomlán 
CFRE do chuspóirí na haeráide. Meastar 
go ranníocfaidh na hoibríochtaí faoin 
gCiste Comhtháthaithe luach 37 % de 
chlúdach airgeadais iomlán An Chiste 
Chomhtháthaithe do chuspóirí na haeráide.
I gcomhréir leis na moltaí i dTuarascáil 
Speisialta 2016/31 ó Chúirt Iniúchóirí na 
hEorpa, ba cheart éagsúlú a dhéanamh i 
sásraí i dtaca le príomhshruthú aeráide 
agus díonadh ar athrú aeráide idir maolú 
agus oiriúnú agus ba cheart dóibh tarlú 
ex ante trí gach próiseas clársceidealaithe 
agus pleanála seachas iad a thuairisciú 
go simplí ex post.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14a) Tá claochlaithe bunúsacha ag 
teannadh ar earnáil iompair an Aontais 
faoi láthair, ós rud é go bhfuil próisis 
mhonaraíochta thraidisiúnta agus 
riachtanais na dtomhaltóirí á n-athrú mar 
gheall ar an digitiú agus ar an uathoibriú. 
Is gá go laghdófaí astaíochtaí gás ceaptha 
teasa (GCT) ó iompar. Is gá astaíochtaí 
truailleán aeir ó iompar a laghdú go mór 
gan mhoill. Thairis sin, ba ghá úsáid 
feithiclí astaíochtaí ísle agus astaíochtaí 
nialasacha a mhéadú chun na spriocanna 
i gcomhair Aontas níos glaise a 
fheidhmeoidh ar bheagán carbóin, a 
bhaint amach. Ní ann fós, áfach, don 
bhonneagar ceart do na feithiclí sin agus 
faoi láthair níl ach 100 000 pointe 
luchtaithe san Aontas i gcomhair feithiclí 
leictreacha, agus 76 % de na pointí 
luchtaithe uile lonnaithe i gceithre 
Bhallstát, ar Ballstáit iad nach 
gclúdaíonn ach 27 % d’achar dromchla 
iomlán an Aontais. Chun aistriú rathúil 
chuig soghluaisteacht astaíochtaí 
nialasacha a bhaint amach, tá gá le 
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comhchreat beartais d’fheithiclí, do 
bhonneagair, agus d'eangacha 
leictreachais, faoina mbeadh dreasachtaí 
eacnamaíocha agus fostaíochta ag obair i 
gcomhar le chéile ar fud leibhéal an 
Aontais, an leibhéil náisiúnta, an leibhéil 
réigiúnaigh agus an leibhéil áitiúil, ar 
dreasachtaí iad a mbeadh ionstraimí 
cistiúcháin níos láidre de chuid an 
Aontais ag tacú leo. Is gá an deis a 
thabhairt do na Ballstáit agus do na 
réigiúin an fhorbairt ar bhonneagair i 
gcomhair feithiclí astaíochtaí ísle a 
mhaoiniú ó gach foinse dá bhfuil ann, 
lena n-áirítear CFRE agus CC araon. Ba 
cheart bonneagar athluchtaithe agus 
athbhreoslaithe a chur ar bun go tapa 
d’fhonn gealltanais chomhshaoil an 
Aontais faoi Chomhaontú Pháras agus 
faoi reachtaíocht ghaolmhar de chuid an 
Aontais a chomhlíonadh.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14b) Ba cheart d’oibríochtaí faoi CFRE 
agus faoin gCiste Comhtháthaithe araon 
na bearta agus na cuspóirí a leagtar 
amach sna Pleananna Comhtháite 
Náisiúnta don Fhuinneamh agus don 
Aeráid, a bheidh le forbairt faoin 
Rialachán maidir le Rialachas an Aontais 
Fuinnimh, a ghnóthú, mar aon leis na 
moltaí ón gCoimisiún maidir leis na 
pleananna sin, ó thaobh inneachair agus 
leithdháileadh airgeadais araon.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15a) Ba cheart go mbeadh CFRE agus 
an Ciste Comhtháthaithe in ann tacú le 
gníomhaíochtaí agus cuspóirí ó 
ionstraimí maoiniúcháin eile chun 
rochtain ar shláinte is ar chúram a chur 
ar aghaidh. Féadtar sineirgí a chruthú 
laistigh de CSE+ agus a shnáithe um 
shláinte, Colún Eorpach na gCeart 
Sóisialta, chomh maith leis an Seimeastar 
Eorpach agus na Moltaí Tír-Shonracha a 
dhíríonn níos mó agus níos mó ar 
shaincheisteanna a bhaineann leis an 
tsláinte.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Ba cheart go bhféadfaí cuid de na 
héagothromaíochtaí móra réigiúnacha atá 
san Aontas a leigheas de bharr CFRE, agus 
an mí-ionannas sna leibhéil fhorbartha i 
réigiúin éagsúla a laghdú, mar aon leis an 
iargúltacht atá sna réigiúin is mídheisiúla, 
ar a n-áirítear réigiúin ar dúshlán dóibh atá 
sna gealltanais dícharbónaithe. Dá bhrí sin, 
ba cheart tacaíocht CFRE faoi sprioc na 
hInfheistíochta i bpoist agus san fhás a 
chur i dtreo na dtosaíochtaí is tábhachtaí 
atá ag an Aontas, i gcomhréir leis na 
cuspóirí beartais atá leagtha síos i 
Rialachán (AE) 2018/xxx [RFC nua]. Dá 
bhrí sin, ba cheart tacaíocht ón CFRE a 
chur i dtreo na gcuspóirí beartais don 
Eoraip agus í ‘níos cliste trí chlaochlú 
eacnamaíoch atá nuálach agus cliste a chur 
chun cinn’ agus an‘Eoraip a bheith níos 
glaise agus í feidhmiú ar bheagán carbóin 
trí aistriú fuinnimh glan agus cóir, 
infheistíocht ghlas agus ghorm, an 
geilleagar ciorclach, an t-oiriúnú aeráide 
agus cosc agus bainistiú rioscaí a chur chun 

(17) Ba cheart go bhféadfaí cuid de na 
héagothromaíochtaí móra réigiúnacha atá 
san Aontas a leigheas de bharr CFRE, agus 
an mí-ionannas sna leibhéil fhorbartha i 
réigiúin éagsúla a laghdú, mar aon le 
cúlmhaireacht na réigiún is mídheisiúla, ar 
a n-áirítear réigiúin ar dúshlán dóibh atá 
sna gealltanais dícharbónaithe. Dá bhrí sin, 
ba cheart tacaíocht CFRE faoi Infheistíocht 
um sprioc fáis agus fostaíochta a chur i 
dtreo na dtosaíochtaí is tábhachtaí atá ag an 
Aontas, i gcomhréir leis na cuspóirí 
beartais a leagtar síos i Rialachán (AE) 
2018/xxx [RFC nua]. Dá bhrí sin, ba cheart 
tacaíocht ón CFRE a chur i dtreo na 
gcuspóirí beartais don Eoraip agus í ‘níos 
cliste trí chlaochlú eacnamaíoch atá 
nuálach agus cliste a chur chun cinn’ agus 
an‘Eoraip a bheith níos glaise agus ag 
feidhmiú ar bheagán carbóin trí aistriú 
fuinnimh agus iompair ghlain agus chóir, 
infheistíocht ghlas agus ghorm, an 
geilleagar ciorclach, an t-oiriúnú aeráide, 
bainistiú inbhuanaithe uisce, agus cosc 
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cinn’. Ba cheart an díriú téamach sin a 
bhaint amach ar an leibhéal náisiúnta ach 
an tsolúbthacht a bheith ceadaithe ar 
leibhéal na gclár aonair, sin agus idir an trí 
ghrúpa Ballstát a chuirtear le chéile de réir 
ollioncaim náisiúnta gach Ballstáit faoi 
seach. Ina theannta sin, an mhodheolaíocht 
a bheidh ann le rangabháil a dhéanamh ar 
na Ballstáit, is rud é ba cheart a leagan 
amach ar bhealach mionsonraithe, agus cás 
na réigiún is forimeallaí a chur san áireamh 
go sonrach.

agus bainistiú rioscaí a chur chun cinn’. Ba 
cheart an díriú téamach sin a bhaint amach 
ar an leibhéal náisiúnta ach an tsolúbthacht 
a bheith ceadaithe ar leibhéal na gclár 
aonair, sin agus idir na trí ghrúpa Ballstát a 
chuirtear le chéile de réir ollioncaim 
náisiúnta gach Ballstáit faoi seach. Ina 
theannta sin, an mhodheolaíocht a bheidh 
ann le rangabháil a dhéanamh ar na 
Ballstáit, is rud é ba cheart a leagan amach 
ar bhealach mionsonraithe, agus cás na 
réigiún is forimeallaí a chur san áireamh go 
sonrach.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17a) Ba cheart na fadhbanna a bhíonn 
roimh údaráis áitiúla agus réigiúnacha 
áirithe faoi chóras riaracháin lárnaithe a 
chur san áireamh. Mar gheall ar 
dheacrachtaí móra ó thaobh cómhaoiniú 
tionscadal de, níltear ag baint leasa as an 
gciste comhtháthaithe sna réigiúin sin a 
bhfuil an gá is mó acu le hinfheistíocht 
chun míchothromaíochtaí 
socheacnamaíocha agus críocha a 
laghdú.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) D’fhonn an tacaíocht a chur i 
dtreo na dtosaíochtaí is tábhachtaí atá ag 
an Aontas, is iomchuí chomh maith 
urraim a thabhairt do na ceanglais a 
bhaineann leis an díriú téamach i rith na 
clárthréimhse, agus aistriú idir tosaíochtaí 
laistigh de chlár amháin nó idir cláir 

(18) D’fhonn cuspóirí na mBallstát a 
ghnóthú, ba cheart go mbeadh an díriú 
téamach solúbtha a dhóthain chun gur 
féidir leis dul in oiriúint do riachtanais 
gach réigiúin, rud a chuirfeadh ar 
chumas an Aontais tacú le haistriú idir 
tosaíochtaí laistigh de chlár amháin nó idir 
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éagsúla a chur san áireamh. cláir. Ar an gcaoi sin, sheachnófaí 
éagothromaíochtaí breise nó 
neamhréireachtaí forbartha níos doimhne 
idir réigiúin.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24a) Ba cheart éifeachtacht institiúidí 
poiblí agus geallsealbhóirí agus 
éifeachtúlacht riaracháin a fheabhsú 
tuilleadh trí bhíthin cúnamh teicniúil 
agus airgeadais breise chun na 
hearnálacha seirbhísí poiblí a a bhfuiltear 
ag díriú orthu le bearta CFRE agus CC, a 
chuíchóiriú.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 26 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26a) D’fhonn na cuspóirí a leagadh 
síos a bhaint amach, ba cheart bearta a 
ghlacadh chun soghluaisteacht 
réigiúnach nó soghluaisteacht áitiúil a 
chur chun cinn, nó chun aerthruailliú 
agus truailliú ó thorann a laghdú. 

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 26 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26b) Ba cheart bearta a ghlacadh chun 
modhanna iompair atá glan, 
inbhuanaithe agus slán a chur chun cinn.
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Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír -1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

-1. Leis an Rialachán seo, 
rannchuideofar le maoiniú tacaíochta a 
bhfuil sé mar aidhm aici comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
neartú trí cheartú na bpríomh-
éagothromaíochtaí réigiúnacha san 
Aontas agus trí chúlmhaireacht na 
réigiún is mídheisiúla a laghdú, agus as 
na réigiúin sin beidh aird ar leith le 
tabhairt ar réigiúin a bhfuil míbhuntáistí 
móra buana nádúrtha nó déimeagrafacha 
acu amhail na réigiúin is forimeallaí, na 
réigiúin is faide ó thuaidh a bhfuil dlús 
fíoríseal daonra iontu agus na réigiúin 
oileánacha, na réigiúin trasteorann agus 
na réigiúin shléibhteacha.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. I gcomhréir leis na cuspóirí beartais 
a leagtar amach in Airteagal [4(1)] de 
Rialachán (AE) 2018/xxxx[RFC nua], 
tabharfaidh CFRE tacaíocht do na cuspóirí 
sonracha seo a leanas:

1. I gcomhréir leis na cuspóirí beartais 
a leagtar amach in Airteagal [4(1)] de 
Rialachán (AE) 2018/xxxx[RFC nua], 
tabharfaidh CFRE tacaíocht do na cuspóirí 
sonracha seo a leanas, agus an gá atá ann 
d’infheistíocht shonrach agus bonneagar 
sonrach i ngach Ballstát á gcur san 
áireamh:

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b – an chuid réamhráiteach
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) ‘Eoraip níos glaise a fheidhmeoidh 
ar bheagán carbóin trí aistriú fuinnimh glan 
agus cóir, infheistíocht ghlas agus ghorm, 
an geilleagar ciorclach, an t-oiriúnú aeráide 
agus cosc agus bainistiú rioscaí a chur chun 
cinn (‘PO 2’) trí:

(b) ‘Eoraip níos glaise a fheidhmeoidh 
ar bheagán carbóin trí aistriú fuinnimh 
agus iompair ghlain agus chóir, 
infheistíocht ghlas agus ghorm, an 
geilleagar ciorclach, an t-oiriúnú aeráide 
agus cosc agus bainistiú rioscaí a chur chun 
cinn (‘PO 2’) trí:

Leasú 19

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iv) oiriúnú don athrú aeráide, toirmeasc 
rioscaí, agus an athléimneacht tar éis 
tubaistí a chur chun cinn;

(iv) oiriúnú don athrú aeráide, toirmeasc 
rioscaí, dóiteáin agus tuilte, athléimneacht 
tar éis tubaistí agus idirghabhálacha i 
gcoinne éagobhsaíocht hidrigeolaíoch a 
chur chun cinn;

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b – pointe v

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(v) an bainistiú inmharthana uisce a 
chur chun cinn;

(v) an bainistiú inbhuanaithe uisce a 
chur chun cinn, lena n-áirítear bearta 

chun triomach agus tuilte a chomhrac 
agus a chosc, agus bainistiú inbhuanaithe 

dramhaíola;

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 2 – mír 1 – pointe b – pointe vi

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(vi) an trasghabháil chuig an ngeilleagar 
ciorclach a chur chun cinn;

(vi) an t-aistriú chuig geilleagar 
ciorclach a chur chun cinn, go háirithe 
ionsar ghnóthú na spriocanna maidir le 
hathchúrsáil agus athúsáid dramhaíola 
mar a shainmhínítear iad i dTreoir (AE) 
2018/851 agus i dTreoir (AE) 2018/852, 
mar aon leis na spriocanna maidir le 
laghdú ar líonadh talún mar a 
shainmhínítear iad i dTreoir (AE) 
2018/850;

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b – pointe vii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(vii) an bhith-éagsúlacht agus an 
bonneagar glas a chothú sa timpeallacht 
uirbeach, agus truailliú a laghdú;

(vii) an bhithéagsúlacht agus an 
bonneagar glas a fheabhsú sa timpeallacht 
uirbeach, agus truailliú aeir, uisce, 
ithreach, torainn agus solais a laghdú;

Leasú 23

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(viia) soghluaisteacht ilmhódach 
inbhuanaithe uirbeach, lena n-áirítear 
bonneagar le haghaidh soghluaisteacht 
íseal-astaíochtaí, a chur chun cinn;

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b – pointe vii a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(viia) infheistíocht san earnáil 
dramhaíola a chur chun cinn chun 
ceanglais sheanbhunaithe chomhshaoil 
an Aontais a chomhlíonadh, go háirithe i 
mBallstáit ina bhfuil na ceanglais sin á 
sárú;

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b – pointe vii b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(viib) infheistíocht san earnáil uisce a 
chur chun cinn chun ceanglais 
sheanbhunaithe chomhshaoil an Aontais 
a chomhlíonadh, go háirithe i mBallstáit 
ina bhfuil na ceanglais sin á sárú;

Leasú 26

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iv) An bonneagar a fhorbairt le 
rochtain chothrom ar chúram sláinte a 
áirithiú, cúram sláinte príomhúil san 
áireamh;

(iv) rochtain chothrom ar chúram 
sláinte, lena n-áirítear cúram sláinte 
príomhúil, a áirithiú trí bhonneagar a 
fhorbairt agus trí fheachtais ardaithe 
feasachta.

Leasú 27

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) Cothú a dhéanamh ar an bhforbairt 
chomhtháite chomhshaoil, shóisialta agus 
eacnamaíoch, agus ar an oidhreacht 

(i) an fhorbairt chomhtháite shóisialta, 
eacnamaíoch agus chomhshaoil, an 
oidhreacht chultúrtha, slándáil agus sláinte
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chultúrtha agusar an tslándáil i gceantair 
uirbeacha;

i limistéir uirbeacha a chothú;

Leasú 28

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(ii) an fhorbairt áitiúil chomhtháite 
shóisialta, eacnamaíoch agus chomhshaoil, 
an oidhreacht chultúrtha, slándáil agus 
sláinte, lena n-áirítear i gcomhair limistéir 
thuaithe agus limistéir chósta freisin, a 
chothú tríd an bhforbairt áitiúil faoi stiúir 
an phobail.

Leasú 29

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) feabhas a chur ar acmhainní údaráis 
agus comhlachtaí an chláir, údaráis agus 
comhlachtaí atá nasctha le cur chun 
feidhme na gCistí;

(a) feabhas a chur, trí chúnamh 
teicniúil agus airgeadais, ar acmhainn 
údaráis na gclár, agus comhlachtaí atá 
nasctha le cur chun feidhme na gCistí, lena 
n-áirítear eagraíochtaí de chuid na sochaí 
sibhialta;

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 4 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) Déanfaidh Ballstáit ghrúpa 2 rud 
nach lú ná 45 % de lán na n-acmhainní 
CFRE atá acu a leithdháileadh faoi 
thosaíochtaí nach é an cúnamh teicniúil do 
PO 1, agus rud nach lú ná 30 % do PO 2;

(b) Déanfaidh Ballstáit ghrúpa 2 méid 
nach lú ná 40 % dá n-acmhainní iomlána 
CFRE a leithdháileadh faoi thosaíochtaí 
seachas cúnamh teicniúil do PO 1, agus 
méid nach lú ná 35 % do PO 2;
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Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 4 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) Déanfaidh Ballstáit ghrúpa 3 rud 
nach lú ná 35 % de lán na n-acmhainní 
CFRE atá acu a leithdháileadh faoi 
thosaíochtaí nach é an cúnamh teicniúil do 
PO 1 atá i gceist leo, agus rud nach lú ná 
30 % do PO 2.

(c) Déanfaidh Ballstáit ghrúpa 3 méid 
nach lú ná 35 % dá n-acmhainní iomlána 
CFRE a leithdháileadh faoi thosaíochtaí 
seachas an cúnamh teicniúil do PO 1, agus 
méid nach lú ná 35 % do PO 2.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) infheistíochtaí táirgiúla i FBManna; (c) infheistíochtaí táirgiúla in 
FBManna, de réir bhrí Mholadh 
2003/361/CE ón gCoimisiún;

Leasú 33

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) infheistíocht in athchomhshó 
réigiúin thionsclaíocha atá ag meath agus 
réigiúin a bhfuil a bhforbairt ag titim ar 
gcúl;

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina gcomhoibreoidh fiontair, nach 
FBManna iad, le FBManna maidir le 
bearta éifeachtúlachta fuinnimh, le 
gníomhaíochtaí a bhaineann leis an 
ngeilleagar ísealcharbóin nó le 
gníomhaíochtaí a bhaineann leis an 
ngeilleagar ciorclach, dá dtugtar 
tacaíocht faoi phointí (b) (i), (iii), (vi) 
agus (vii) d’Airteagal 2(1), féadfar tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla nuair a 
sholáthraítear trí ionstraimí airgeadais 
iad.

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – fomhír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) infheistíochtaí i saoráidí sláinte 
agus cúraim, lena n-áirítear cúram 
comhtháite agus cúram príomhúil;

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – fomhír 1 – pointe a b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ab) infheistíochtaí i mbearta chun 
éifeachtúlacht fuinnimh agus úsáid 
fuinnimh inathnuaite a chur chun cinn, 
ag díriú ar riachtanais shonracha tithe 
agus riachtanais shonracha foirgneamh 
cónaithe;

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – fomhír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áiritheoidh na Ballstáit cothromaíocht 
iomchuí idir infheistíochtaí faoi phointí (a) 
agus (b).

Áiritheoidh na Ballstáit cothromaíocht 
iomchuí idir infheistíochtaí faoi phointí (a), 
(aa), (ab) agus (b).

Leasú 38

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do 
leanúint de chúnamh nó do mhodhnú 
cúnaimh (lena n-áirítear é a chur ar ceal 
ina iomláine nó i bpáirt), ar cúnamh é a 
d'fhormheas an Coimisiún faoi Rialachán 
(AE) Uimh. 1300/2013 agus Rialachán 
(AE) Uimh. 1301/2013, ná d’aon 
ghníomh arna ghlacadh dá mbun.

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Iarrataí ar chúnamh a rinneadh nó a 
formheasadh faoi Rialachán (AE) Uimh. 
1300/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 
1301/2013, leanfaidh siad de bheith bailí.

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – Tábla 1 – fo-cheannteideal 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Cuspóir beartais Aschuir Torthaí

(1) (2) (3)

2. Eoraip níos glaise a 
fheidhmeoidh ar bheagán 

RCO 18 - Teaghlaigh dá 
dtugtar tacaíocht chun 

RCR 26 - Tomhaltas 
fuinnimh bliantúil deiridh 
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carbóin trí aistriú 
fuinnimh ghlan agus 
chóir, infheistíocht ghlas 
agus ghorm, an geilleagar 
ciorclach, an t-oiriúnú 
aeráide agus cosc agus 
bainistiú rioscaí a chur 
chun cinn

feidhmíocht fuinnimh a n-
áite cónaithe a fheabhsú

(as sin: tomhaltas 
cónaithe, neamhchónaithe 
príobháideach, 
neamhchónaithe poiblí) 

RCO 19 - Foirgnimh 
phoiblí dá dtugtar 
tacaíocht chun 
feidhmíocht fuinnimh a 
fheabhsú

RCR 27 - Teaghlaigh ina 
bhfuil feidhmíocht 
fuinnimh a n-áite cónaithe 
feabhsaithe

RCO 20 - Línte líonraí le 
haghaidh téamh ceantair, 
a tógadh nó a feabhsaíodh 
le déanaí

RCR 28 - Foirgnimh ina 
bhfuil aicmiú fuinnimh 
feabhsaithe (astu sin:) 
foirgnimh chónaithe, 
neamhchónaithe 
phríobháideacha, 
neamhchónaithe phoiblí)

RCR 29 - Astaíochtaí gás 
ceaptha teasa measta*

RCR 30 - Fiontair ina 
bhfuil feidhmíocht 
fuinnimh fheabhsaithe

RCO 22 - Acmhainneacht 
táirgeachta bhreise le 
haghaidh fuinneamh in-
athnuaite (as sin: 
leictreachas, fuinneamh 
teirmeach)

RCR 31 - An fuinneamh 
in-athnuaite iomlán arna 
tháirgeadh (as sin) 
leictreachas, fuinneamh 
teirmeach)

RCO 97 - Líon na bpobal 
fuinnimh agus na bpobal 
fuinnimh in-athnuaite dá 
dtugtar tacaíocht*

RCR 32 - Fuinneamh in-
athnuaite: An 
acmhainneacht atá nasctha 
leis an eangach 
(oibríochtúil)*

RCO 23 - Córais 
bainistithe dhigiteacha le 
haghaidh eangacha cliste

RCR 33 - Úsáideoirí atá 
nasctha le heangacha 
cliste

RCO 98 - Teaghlaigh dá 
dtugtar tacaíocht chun 
eangacha cliste fuinnimh a 
úsáid

RCR 34 - Tosú ar 
thionscadail le haghaidh 
eangacha cliste

RCO 24 - Córais nua nó 
uasghrádaithe le haghaidh 
faireachán, ullmhacht, 
foláireamh agus freagairt i 
gcás tubaistí*

RCR 35 - An daonra a 
bhaineann tairbhe as 
bearta um chosaint ar 
thuilte
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RCO 25 - Cosaint 
nuathógtha nó dhaingnithe 
feadh an chósta, ar 
bhruach abhann agus ar 
bhruach locha, agus ar 
sciorradh talún chun 
daoine, sócmhainní agus 
an timpeallacht nádúrtha a 
chosaint

RCR 36 - An daonra a 
bhaineann tairbhe as 
bearta cosanta i gcoinne 
dóiteáin foraoise

RCO 26 - Bonneagar glas 
arna thógáil chun oiriúnú 
don athrú aeráide

RCR 37 - An daonra a 
bhaineann tairbhe as 
bearta cosanta i gcoinne 
tubaistí nádúrtha i dtaca
leis an aeráid (seachas 
tuilte agus dóiteáin 
foraoise)

RCO 27 - Straitéisí 
náisiúnta, réigiúnacha nó 
áitiúla chun aghaidh a 
thabhairt ar oiriúnú don 
athrú aeráide

RCR 96 - An daonra a 
bhaineann tairbhe as 
bearta cosanta i gcoinne 
rioscaí nádúrtha nach 
mbaineann leis an aeráid 
agus rioscaí a bhaineann 
le gníomhaíochtaí an 
duine*

RCO 28 - Limistéir arna 
gcumhdach le bearta 
cosanta i gcoinne dóiteáin 
foraoise

RCR 38 - An tréimhse 
ama mheasta chun 
freagairt do chásanna 
tubaistí*

RCO 30 - Fad píobán nua 
nó daingnithe le haghaidh 
naisc uisce teaghlaigh

RCR 41 - An daonra atá 
nasctha le soláthar uisce 
feabhsaithe 

RCO 31 - Fad líonraí 
bailithe camrais a tógadh 
nó a daingníodh le déanaí

RCR 42 - An daonra atá 
nasctha le cóireáil 
fuíolluisce atá ar a laghad 
tánaisteach

RCO 32 - Acmhainneacht 
nua nó uasghrádaithe le 
haghaidh cóireáil 
fuíolluisce

RCR 43 - Caillteanais 
uisce

RCR 44 - Fuíolluisce arna 
chóireáil mar is cuí

RCO 34 - Acmhainneacht 
bhreise le haghaidh 
athchúrsáil uisce

RCR 46 - Saoráidí 
athchúrsála dramhaíola 
agus córais bainistithe 
uisce bheaga atá ar fáil 
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don daonra 

RCR 47 - Dramhaíl arna 
hathchúrsáil

RCR 48 - Dramhaíl arna 
hathchúrsáil arna húsáid 
mar amhábhair

RCR 49 - Dramhaíl arna 
gnóthú

RCO 36 - Dromchla an 
bhonneagair ghlais dá 
dtugtar tacaíocht i 
limistéir uirbeacha

RCR 50 - An daonra a 
bhaineann tairbhe as 
bearta le haghaidh 
cháilíocht an aeir

RCO 37 - Dromchla 
láithreáin Natura 2000 
arna chumhdach ag bearta 
cosanta agus athchóirithe i 
gcomhréir leis an gcreat 
gníomhaíochta tosaíochta

RCR 95 - An daonra ag a 
bhfuil rochtain ar 
bhonneagar glas nua nó 
uasghrádaithe i limistéir 
uirbeacha

RCO 99 - Achar dromchla 
lasmuigh de láithreáin 
Natura 2000 arna 
chumhdach ag bearta 
cosanta agus athchóirithe

RCR 51 - An daonra a 
bhaineann tairbhe as 
bearta laghdaithe torainn

RCO 38 - Achar dromchla 
na talún athshlánaithe dá 
dtugtar tacaíocht

RCR 52 - Talamh 
athshlánaithe arna húsáid 
le haghaidh limistéir 
ghlasa, tithíocht shóisialta, 
gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha nó 
gníomhaíochtaí pobail

RCO 39 - Córais chun 
faireachán a dhéanamh ar 
thruailliú aeir arna suiteáil

Leasú

Cuspóir beartais Aschuir Torthaí

(1) (2) (3)

2. Eoraip níos glaise a 
fheidhmeoidh ar bheagán 
carbóin trí aistriú 
fuinnimh ghlan agus 
chóir, infheistíocht ghlas 
agus ghorm, an geilleagar 

RCO 18 - Teaghlaigh dá 
dtugtar tacaíocht chun 
feidhmíocht fuinnimh a n-
áite cónaithe a fheabhsú

RCR 26 - Tomhaltas 
fuinnimh bliantúil deiridh 
(as sin: tomhaltas 
cónaithe, neamhchónaithe 
príobháideach, 
neamhchónaithe poiblí) 
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ciorclach, an t-oiriúnú 
aeráide agus cosc agus 
bainistiú rioscaí a chur 
chun cinn

RCO 19 - Foirgnimh 
phoiblí dá dtugtar 
tacaíocht chun 
feidhmíocht fuinnimh a 
fheabhsú

RCR 27 - Teaghlaigh ina 
bhfuil feidhmíocht 
fuinnimh a n-áite cónaithe 
feabhsaithe

RCO 20 - Línte líonraí le 
haghaidh téamh ceantair, 
a tógadh nó a feabhsaíodh 
le déanaí

RCR 28 - Foirgnimh ina 
bhfuil aicmiú fuinnimh 
feabhsaithe (astu sin:) 
foirgnimh chónaithe, 
neamhchónaithe 
phríobháideach, 
neamhchónaithe phoiblí)

RCR 29 - Astaíochtaí gás 
ceaptha teasa measta*

RCR 30 - Fiontair ina 
bhfuil feidhmíocht 
fuinnimh fheabhsaithe

RCO 22 - Acmhainneacht 
táirgeachta bhreise le 
haghaidh fuinneamh in-
athnuaite (aisti sin: 
leictreachas, fuinneamh 
teirmeach) 

RCR 31 - An fuinneamh 
in-athnuaite iomlán arna 
tháirgeadh (as sin) 
leictreachas, fuinneamh 
teirmeach)

RCO 97 - Líon na bpobal 
fuinnimh agus na bpobal 
fuinnimh in-athnuaite dá 
dtugtar tacaíocht*

RCR 32 - Fuinneamh in-
athnuaite: An 
acmhainneacht atá nasctha 
leis an eangach 
(oibríochtúil)*

RCO 23 - Córais 
bainistithe dhigiteacha le 
haghaidh eangacha cliste

RCR 33 - Úsáideoirí atá 
nasctha le heangacha 
cliste

RCO 98 - Teaghlaigh dá 
dtugtar tacaíocht chun 
eangacha cliste fuinnimh a 
úsáid

RCR 34 - Tosú ar 
thionscadail le haghaidh 
eangacha cliste

RCO24a  - Bearta chun 
triomach agus tuilte a 
chomhrac

RCR 35 - An daonra a 
bhaineann tairbhe as 
bearta um chosaint ar 
thuilte nó ar thriomach

RCO 24 - Córais nua nó 
uasghrádaithe le haghaidh 
faireachán, ullmhacht, 
foláireamh agus freagairt i 
gcás tubaistí*

RCR 36 - An daonra a 
bhaineann tairbhe as 
bearta cosanta i gcoinne 
dóiteáin foraoise
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RCO 25 - Cosaint 
nuathógtha nó dhaingnithe
feadh an chósta, ar 
bhruach abhann agus ar 
bhruach locha, agus ar 
sciorradh talún chun 
daoine, sócmhainní agus 
an timpeallacht nádúrtha a 
chosaint

RCR 37 - An daonra a 
bhaineann tairbhe as 
bearta cosanta i gcoinne 
tubaistí nádúrtha i dtaca 
leis an aeráid (seachas 
tuilte agus dóiteáin 
foraoise)

RCO 26 - Bonneagar glas 
arna thógáil chun oiriúnú 
don athrú aeráide

RCR 96 - An daonra a 
bhaineann tairbhe as 
bearta cosanta i gcoinne 
rioscaí nádúrtha nach 
mbaineann leis an aeráid 
agus rioscaí a bhaineann 
le gníomhaíochtaí an 
duine*

RCO 27 - Straitéisí 
náisiúnta, réigiúnacha nó 
áitiúla chun aghaidh a 
thabhairt ar oiriúnú don 
athrú aeráide

RCR 38 - An tréimhse 
ama mheasta chun 
freagairt do chásanna 
tubaistí*

RCO 28 - Limistéir arna 
gcumhdach le bearta 
cosanta i gcoinne dóiteáin 
foraoise

RCO 30 - Fad píobán nua 
nó daingnithe le haghaidh 
naisc uisce teaghlaigh

RCR 41 - An daonra atá 
nasctha le soláthar uisce 
feabhsaithe 

RCO 31 - Fad líonraí 
bailithe camrais a tógadh 
nó a daingníodh le déanaí

RCR 42 - An daonra atá 
nasctha le cóireáil 
fuíolluisce atá ar a laghad 
tánaisteach

RCO 32 - Acmhainneacht 
nua nó uasghrádaithe le 
haghaidh cóireáil 
fuíolluisce

RCR 43 - Caillteanais 
uisce

RCR 44 - Fuíolluisce arna 
chóireáil mar is cuí

RCR 45 - Rannchuidiú le 
haisghabháil fuinnimh 
agus amhábhar ó 
fhuíolluisce

RCR 45a – Dramhaíl 
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chathrach arna giniúint

RCR 45b - Dramhaíl 
iarmharach arna giniúint

RCO 34 - Acmhainneacht 
bhreise le haghaidh cosc 
agus athchúrsáil 
dramhaíola

RCR 46 - Saoráidí 
athchúrsála dramhaíola 
agus córais bainistithe 
uisce bheaga agus 
inbhuanaithe atá ar fáil 
don daonra 

RCR 47 - Dramhaíl arna 
hathchúrsáil

RCR 48 - Dramhaíl arna 
hathchúrsáil arna húsáid 
mar amhábhair

RCR 49 - Dramhaíl arna 
hathúsáid

RCO 36 - Dromchla an 
bhonneagair ghlais dá 
dtugtar tacaíocht i 
limistéir uirbeacha

RCR 50 - An daonra a 
bhaineann tairbhe as 
bearta le haghaidh 
cháilíocht an aeir

RCO 37 - Dromchla 
láithreáin Natura 2000 
arna chumhdach ag bearta 
cosanta agus athchóirithe i 
gcomhréir leis an gcreat 
gníomhaíochta tosaíochta

RCR 95 - An daonra ag a 
bhfuil rochtain ar 
bhonneagar glas nua nó 
uasghrádaithe i limistéir 
uirbeacha

RCO 99 - Achar dromchla 
lasmuigh de láithreáin 
Natura 2000 arna 
chumhdach ag bearta 
cosanta agus athchóirithe

RCR 51 - An daonra a 
bhaineann tairbhe as 
bearta laghdaithe torainn

RCO 38 - Achar dromchla 
na talún athshlánaithe dá 
dtugtar tacaíocht

RCR 51 - An daonra a 
bhaineann tairbhe as 
bearta le haghaidh 
laghdú ar thruailliú 
solais

RCO 39 - Córais arna 
suiteáil chun faireachán a 
dhéanamh ar thruailliú 
aeir RCO 55 - Fad na línte 
tram agus meitreo- nua

RCR 52 - Talamh 
athshlánaithe arna húsáid 
le haghaidh limistéir 
ghlasa, tithíocht shóisialta, 
gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha nó 
gníomhaíochtaí pobail

RCO 56 - Fad na línte RCR 62 - Paisinéirí 
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tram agus meitreo - arna 
n-athdhéanamh/arna n-
uasghrádú

bliantúla iompair phoiblí

RCO 57 - Rothstoc le 
haghaidh iompar poiblí 
atá neamhdhíobhálach 
don chomhshaol

RCR 63 - Úsáideoirí 
bliantúla línte nua nó 
uasghrádaithe tram agus 
meitreo

RCO 58 - Bonneagar 
rothaíochta tiomnaithe 
dá dtugtar tacaíocht

RCR 64 - Úsáideoirí 
bliantúla bonneagair 
rothaíochta thiomnaithe

RCO 59 - Bonneagar 
breoslaí malartacha 
(pointí athbhreoslaithe 
nó athluchtaithe) dá 
dtugtar tacaíocht

RCR 64a  -Astaíochtaí 
gás ceaptha teasa (GCT) 
measta arna seachaint

RCO 60 - Cathracha 
agus bailte ag a bhfuil 
córais dhigiteacha 
iompair uirbigh nua nó 
uasghrádaithe

RCO 60a - Líon na 
bpointí luchtaithe gasta 
d’fheithiclí leictreacha

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – Tábla 1 – fo-cheannteideal 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Cuspóir beartais Aschuir Torthaí

(1) (2) (3)

3. Eoraip níos nasctha tríd 
an tsoghluaisteacht agus 
nascacht réigiúnach TFC a 
fheabhsú

RCO 41 - Teaghlaigh 
bhreise ag a bhfuil 
rochtain leathanbhanda 
ardluais

RCR 53 - Teaghlaigh ag a 
bhfuil síntiúis 
leathanbhanda le líonra 
fíor-ardacmhainneachta

RCO 42 - Teaghlaigh 
bhreise ag a bhfuil 
rochtain leathanbhanda 
ardluais

RCR 54 - Fiontair ag a 
bhfuil síntiúis 
leathanbhanda le líonra 
fíor-ardacmhainneachta

RCO 43 - Fad na mbóithre 
nua dá dtugtar tacaíocht -

RCR 55 - Úsáideoirí 
bóithre arna nuathógáil, 
arna n-athdhéanamh nó 
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TEN-T1 arna n-uasghrádú 

RCO 44 - Fad na mbóithre 
nua dá dtugtar tacaíocht -
eile

RCR 56 - Sábháil ama 
mar gheall ar bhonneagar 
bóthair feabhsaithe

RCO 45 - Fad na mbóithre 
arna n-athdhéanamh nó 
arna n-uasghrádú - TEN-T

RCR 101 - Sábháil ama 
mar gheall ar bhonneagar 
iarnróid feabhsaithe

RCO 46 - Fad na mbóithre 
arna n-athdhéanamh nó 
arna n-uasghrádú - eile

RCO 47 - Fad an iarnróid 
nua dá dtugtar tacaíocht -
TEN-T

RCR 57 - Fad na n-
iarnród atá i bhfeidhm ag 
a bhfuil Córas Eorpach 
um Bainistiú Tráchta 
Iarnróid

RCO 48 - Fad an iarnróid 
nua dá dtugtar tacaíocht -
eile

RCR 58 - Líon bliantúil 
na bpaisinéirí ar iarnróid 
dá dtugtar tacaíocht

RCO 49 - Fad an iarnróid 
arna athdhéanamh nó arna 
uasghrádú - TEN-T

RCR 59 - Iompar lasta 
iarnróid

RCO 50 - Fad an iarnróid 
arna athdhéanamh nó arna 
uasghrádú - eile

RCR 60 - Iompar lastas ar 
uiscebhealaí intíre

RCO 51 - Fad na n-
uiscebhealaí nua nó 
uasghrádaithe - TEN-T

RCO 52 - Fad na n-
uiscebhealaí nua nó 
uasghrádaithe - eile

RCO 53 - Stáisiúin 
traenach agus saoráidí -
nua nó uasghrádaithe

RCO 54 - Naisc 
idirmhódúla - nua nó 
uasghrádaithe

RCO 100 - An líon 
calafort dá dtugtar 
tacaíocht

RCO 55 - Fad na línte 
tram agus meitreo - nua

RCR 62 - Paisinéirí 
bliantúla iompair phoiblí 

RCO 56 - Fad na línte 
tram agus meitreo - arna 

RCR 63 - Úsáideoirí 
bliantúla línte nua nó 
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n-athdhéanamh/arna n-
uasghrádú

uasghrádaithe tram agus 
meitreo

RCO 57 - Rothstoc le 
haghaidh iompar poiblí 
atá neamhdhíobhálach 
don chomhshaol

RCR 64 - Úsáideoirí 
bliantúla bonneagair 
rothaíochta thiomnaithe

RCO 58 - Bonneagar 
rothaíochta tiomnaithe 
dá dtugtar tacaíocht

RCO 59 - Bonneagar 
breoslaí malartacha 
(pointí athbhreoslaithe 
nó athluchtaithe) dá 
dtugtar tacaíocht

RCO 60 - Cathracha 
agus bailte ag a bhfuil 
córais dhigiteacha 
iompair uirbigh nua nó 
uasghrádaithe

_______________

1 Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt 
agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE (IO L 348, 20.12.2013, lch. 1).

Leasú

Cuspóir beartais Aschuir Torthaí

(1) (2) (3)

3. Eoraip níos nasctha tríd 
an tsoghluaisteacht agus 
nascacht réigiúnach TFC a 
fheabhsú

RCO 41 - Teaghlaigh 
bhreise ag a bhfuil 
rochtain leathanbhanda 
ardluais

RCR 53 - Teaghlaigh ag a 
bhfuil síntiúis 
leathanbhanda le líonra 
fíor-ardacmhainneachta

RCO 42 - Teaghlaigh 
bhreise ag a bhfuil 
rochtain leathanbhanda 
ardluais

RCR 54 - Fiontair ag a 
bhfuil síntiúis 
leathanbhanda le líonra 
fíor-ardacmhainneachta

RCO 43 - Fad na mbóithre 
nua dá dtugtar tacaíocht -
TEN-T1

RCR 55 - Úsáideoirí 
bóithre arna nuathógáil, 
arna n-athdhéanamh nó 
arna n-uasghrádú 

RCO 44 - Fad na mbóithre 
nua dá dtugtar tacaíocht -
eile

RCR 56 - Sábháil ama 
mar gheall ar bhonneagar 
bóthair feabhsaithe
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RCO 45 - Fad na mbóithre 
arna n-athdhéanamh nó 
arna n-uasghrádú - TEN-T

RCR 101 - Sábháil ama 
mar gheall ar bhonneagar 
iarnróid feabhsaithe

RCO 46 - Fad na mbóithre 
arna n-athdhéanamh nó 
arna n-uasghrádú - eile

RCO 47 - Fad an iarnróid 
nua dá dtugtar tacaíocht -
TEN-T

RCR 57 - Fad na n-
iarnród atá i bhfeidhm ag 
a bhfuil Córas Eorpach 
um Bainistiú Tráchta 
Iarnróid 

RCO 48 - Fad an iarnróid 
nua dá dtugtar tacaíocht -
eile

RCR 58 - Líon bliantúil 
na bpaisinéirí ar iarnróid 
dá dtugtar tacaíocht

RCO 49 - Fad an iarnróid
arna athdhéanamh nó arna 
uasghrádú - TEN-T

RCR 59 - Iompar lasta 
iarnróid

RCO 50 - Fad an iarnróid 
arna athdhéanamh nó arna 
uasghrádú - eile

RCR 60 - Iompar lastas ar 
uiscebhealaí intíre

RCO 51 - Fad na n-
uiscebhealaí nua nó 
uasghrádaithe - TEN-T

RCO 52 - Fad na n-
uiscebhealaí nua nó 
uasghrádaithe - eile

RCO 53 - Stáisiúin 
traenach agus saoráidí -
nua nó uasghrádaithe

RCO 54 - Naisc 
idirmhódúla - nua nó 
uasghrádaithe

RCO 100 - An líon 
calafort dá dtugtar 
tacaíocht

scriosta scriosta

_______________

1 Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt 
agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE (IO L 348, 20.12.2013, lch. 1).
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Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – tábla 1 – fo-cheannteideal 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Cuspóir beartais Aschuir Torthaí

(1) (2) (3)

4. Eoraip níos sóisialta ina 
ndéantar Colún Eorpach 
na gCeart Sóisialta a chur 
chun feidhme;

RCO 61 - Líon bliantúil 
na ndaoine dífhostaithe a 
ndéantar freastal orthu le 
saoráidí feabhsaithe i 
gcomhair seirbhísí 
fostaíochta 
(acmhainneacht)

RCR 65 - Líon na 
gcuardaitheoirí poist a 
úsáideann, ar bhonn 
bliantúil, seirbhísí na 
seirbhísí fostaíochta dá 
dtugtar tacaíocht

RCO 63 - Acmhainneacht 
bonneagair shealadaigh 
glactha arna chruthú

RCR 66 - Áitíocht 
bonneagair ghlactha 
shealadaigh arna thógáil 
nó arna athchóiriú 

RCO 64 - Acmhainneacht 
tithíochta athshlánaithe –
imircigh, dídeanaithe agus 
daoine atá faoi chosaint 
idirnáisiúnta nó a bhfuil 
iarratas uirthi á déanamh 
acu

RCR 67 - Áitíocht 
tithíochta athshlánaithe –
imircigh, dídeanaithe agus 
daoine atá faoi chosaint 
idirnáisiúnta nó a bhfuil 
iarratas uirthi á déanamh 
acu

RCO 65 - Acmhainneacht 
tithíochta athshlánaithe -
eile

RCR 68 - Áitíocht 
tithíochta athshlánaithe -
eile

RCO 66 - Líon na leanaí 
sa rang i mbonneagar um 
chúram leanaí dá dtugtar 
tacaíocht (nua nó 
uasghrádaithe)

RCR 70 - An líon bliantúil 
leanaí a úsáideann 
bonneagar um chúram 
leanaí dá dtugtar tacaíocht

RCO 67 - Líon na leanaí 
sa rang i mbonneagar 
oideachais dá dtugtar 
tacaíocht (nua nó 
uasghrádaithe)

RCR 71 - An líon bliantúil 
daltaí a úsáideann 
bonneagar oideachais dá 
dtugtar tacaíocht

RCO 69 - Acmhainneacht 
bonneagair um chúram 
leanaí dá dtugtar tacaíocht

RCR 72 - Daoine ag a 
bhfuil rochtain ar 
sheirbhísí feabhsaithe um 
chúram leanaí 

RCO 70 - Acmhainneacht RCR 73 - An líon bliantúil 
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bonneagair shóisialta 
(seachas tithíocht) dá 
dtugtar tacaíocht

daoine a úsáideann na 
saoráidí um chúram leanaí 
dá dtugtar tacaíocht

RCR 74 - An líon bliantúil 
daoine a úsáideann na 
saoráidí cúraim shóisialta 
dá dtugtar tacaíocht

RCR 75 - An 
mheántréimhse ama chun 
freagairt d'éigeandálaí 
leighis sa limistéar dá 
dtugtar tacaíocht

Leasú

Cuspóir beartais Aschuir Torthaí

(1) (2) (3)

4. Eoraip níos sóisialta ina 
ndéantar Colún Eorpach 
na gCeart Sóisialta a chur 
chun feidhme;

RCO 61 - Líon bliantúil 
na ndaoine dífhostaithe a 
ndéantar freastal orthu le 
saoráidí feabhsaithe i 
gcomhair seirbhísí 
fostaíochta 
(acmhainneacht)

RCR 65 - Líon na 
gcuardaitheoirí poist a 
úsáideann, ar bhonn 
bliantúil, seirbhísí na 
seirbhísí fostaíochta dá 
dtugtar tacaíocht

RCO 63 - Acmhainneacht 
bonneagair ghlactha 
shealadaigh arna chruthú

RCR 66 - Áitíocht 
bonneagair ghlactha 
shealadaigh arna thógáil 
nó arna athchóiriú

RCO 64 - Acmhainneacht 
tithíochta athshlánaithe –
imircigh, dídeanaithe agus 
daoine atá faoi chosaint 
idirnáisiúnta nó a bhfuil 
iarratas uirthi á déanamh 
acu

RCR 67 - Áitíocht 
tithíochta athshlánaithe –
imircigh, dídeanaithe agus 
daoine atá faoi chosaint 
idirnáisiúnta nó a bhfuil 
iarratas uirthi á déanamh 
acu

RCO 65 - Acmhainneacht 
tithíochta athshlánaithe -
eile

RCR 68 - Áitíocht 
tithíochta athshlánaithe -
eile

RCO 66 - Líon na leanaí 
sa rang i mbonneagar um 
chúram leanaí dá dtugtar 
tacaíocht (nua nó 
uasghrádaithe)

RCR 70 - An líon bliantúil 
leanaí a úsáideann 
bonneagar um chúram 
leanaí dá dtugtar tacaíocht

RCO 67 - Líon na leanaí 
sa rang i mbonneagar 

RCR 71 - An líon bliantúil 
daltaí a úsáideann 
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oideachais dá dtugtar 
tacaíocht (nua nó 
uasghrádaithe)

bonneagar oideachais dá 
dtugtar tacaíocht

RCO 69 - Acmhainneacht 
agus inrochtaineacht
bonneagair um chúram 
leanaí dá dtugtar tacaíocht 
agus (acmhainneacht 
agus inrochtaineacht)
teicneolaíochtaí nuálacha 
cúraim sláinte

RCR 72 - Daoine ag a 
bhfuil rochtain ar 
sheirbhísí feabhsaithe um 
chúram leanaí 

RCO 70 - Acmhainneacht 
agus inrochtaineacht
bonneagair shóisialta 
(seachas tithíocht) dá 
dtugtar tacaíocht

RCR 73 - An líon bliantúil 
daoine a úsáideann na 
saoráidí um chúram leanaí 
dá dtugtar tacaíocht

RCR 74 - An líon bliantúil 
daoine a úsáideann na 
saoráidí cúraim shóisialta 
dá dtugtar tacaíocht

RCR 75 - An 
mheántréimhse ama chun 
freagairt d'éigeandálaí 
leighis sa limistéar dá 
dtugtar tacaíocht

RCR 75a  – Daoine ag a 
bhfuil rochtain ar ardú 
feasachta agus ar 
fheachtais i dtaca le 
galair a chosc

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – fo-cheannteideal 4 – pointe iv

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Cuspóir 
beartais

Cuspóir 
sonrach

Aschuir Torthaí

(1) (2) (3) (4)

4. Eoraip níos 
sóisialta ina 
ndéantar Colún 
Eorpach na 

(iv) Rochtain 
chothrom ar 
chúram 
sláinte, lena n-

CCO 20 –
Acmhainneacht 
nua nó 
uasghrádaithe do 

CCR 19 - An daonra a 
bhfuil rochtain aige ar 
sheirbhísí sláinte 
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gCeart 
Sóisialta a chur 
chun feidhme;

áirítear cúram 
príomhúil, a 
áirithiú trí 
bhonneagar a 
fhorbairt

bhonneagar an 
chórais sláinte 

feabhsaithe

Leasú

Cuspóir 
beartais

Cuspóir 
sonrach

Aschuir Torthaí

(1) (2) (3) (4)

4. Eoraip níos 
sóisialta ina 
ndéantar Colún 
Eorpach na 
gCeart 
Sóisialta a chur 
chun feidhme;

(iv) Rochtain 
chothrom ar 
chúram 
sláinte, lena n-
áirítear cúram 
príomhúil, a 
áirithiú trí 
bhonneagar a 
fhorbairt, agus 
riachtanais 
arna 
sainaithint ag 
othair nó ag 
eagraíochtaí 
othar á gcur 
san áireamh

CCO 20 –
Acmhainneacht 
agus 
inrochtaineacht
nua nó 
uasghrádaithe do 
bhonneagar an 
chórais sláinte 

CCR 19 - An daonra a 
bhfuil rochtain aige ar 
sheirbhísí sláinte 
feabhsaithe
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