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RÉASÚNÚ GEARR

Réamhrá

Ní hamháin gurb ionann an trádáil agus domhandú le tamall anuas, ach tá sí ina hábhar mór 
imní i measc an phobail freisin. I gcomhaontuithe trádála a rinneadh le déanaí, níor leagadh 
béim ar rialacha a chruthú lena dtacódh le hoscailt an mhargaidh. Ina ionad sin, 
ionchorpraíodh saincheisteanna a bhaineann le trádáil, amhail infheistíocht agus cearta 
maoine intleachtúla. Mar thoradh air sin, tá oscailt an mhargaidh dhomhanda fite fuaite leis an 
infheistíocht, le sreafaí caipitil agus le léirscaoileadh airgeadais agus anois tá tionchar ag 
éifeachtaí na trádála ar shaincheisteanna a bhaineann le saothar, leis an gcomhshaol, agus le 
hathrú teicneolaíochta. 

Fiú más é an tátal atá bainte amach sa litríocht eacnamaíoch go bhfuil toradh dearfach ar an 
léirscaoileadh trádála, bíonn tionchar diúltach ar roinnt earnálacha, rud as a dtagann costais 
choigeartaithe, díghrádú an ioncaim agus caillteanais post. Is í fírinne an scéil go mbíonn 
buaiteoirí agus cailliúnaithe ann i gcónaí, agus nach ndéantar an sochar a bhaintear as an 
trádáil a dháileadh go cothrom i measc na mBallstát, na réigiún ná na sochaithe. Mar thoradh 
ar thrádáil neamhrialáilte agus mhíchothrom, is mó an neamhionannas sóisialta, eacnamaíoch 
agus timpeallachta atá ann.

Tá gá le bearta tionlacain ar leibhéal AE agus ar an leibhéal náisiúnta chun na héifeachtaí 
diúltacha a chosc agus chun cúiteamh leormhaith a thabhairt do na daoine a ndearna an trádáil 
nó an domhandú dochar dóibh. Ní féidir na maoine a roinnt go cothrom, go háirithe i measc 
na daoine is boichte, ach amháin má chuirtear bearta i bhfeidhm ar an leibhéal Eorpach agus 
ar an leibhéal náisiúnta araon. Go dtí seo, níl mórán déanta ag na rialtais náisiúnta chun na 
tairbhí a bhaineann leis an trádáil a chinntiú do chách. I measc na dtopaicí atá bainteach le 
trádáil agus a thagann faoi raon feidhme bheartais na rialtas náisiúnta, tá an t-athdháileadh, 
cumhachtú tríd an oideachas, beartais réamhghníomhacha maidir leis an margadh saothair 
agus neartú na gceardchumann. 

Ina theannta sin, tá deis ann chun feabhas a chur ar an Aontas Eorpach (AE) freisin. Ní 
hamháin gur cheart comhaontuithe trádála córa agus cothroma a bheith ina n-ionstraimí chun 
fás eacnamaíoch, poist mhaithe agus forbairt inbhuanaithe a chruthú ach ba cheart iad a úsáid 
chomh maith chun dálaí oibre agus saoil na n-oibrithe a fheabhsú agus a choimirciú feadh 
shlabhraí soláthair an domhain. Ar an drochuair, go dtí seo níl meicníochtaí in-
fhorfheidhmithe i gcomhaontuithe trádála AE, go háirithe na caibidlí um Thrádáil agus um 
Fhorbairt Inbhuanaithe (TSD), chun caighdeáin saothair agus comhshaoil a chosaint. Tá gá le 
toil pholaitiúil chun caibidlí TSD a neartú agus chun smachtbhannaí a chur san áireamh mar 
rogha dheireanach. Más mian leis an Aontas inniúlacht eisiach a bheith aige maidir le trádáil, 
ba cheart dó freagracht a ghlacadh freisin as na hathruithe agus as na hiarmhairtí a eascraíonn 
as a chomhaontuithe trádála agus ba cheart dó a chur chuige maidir le beartas trádála a athrú.  

Tá sé ríthábhachtach go ndéanfaidh an tAontas Eorpach na héifeachtaí diúltacha a 
d’fhéadfadh bheith ag tarlú de thoradh comhaontuithe trádála a reámh-mheas, ach ní hamháin 
sin ach go n-áirithíonn sé freisin go roinntear na sochair go cóir. 

Ghlac an Coimisiún Eorpach leis an bhfíric sin agus in 2006 bhunaigh sé an Ciste Eorpach um 
Choigeartú don Domhandú (CECD) chun tacú le hoibrithe a chaill a bpost de dheasca an 
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domhandaithe, an uathoibrithe agus forbairt theicneolaíoch agus chun iad a thabhairt ar ais ag 
obair. Mar gheall ar an ngéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais, mhéadaigh an Coimisiún ar 
an raon feidhme chun na daoine a ndearna an ghéarchéim díobháil dóibh a chumhdach freisin. 
In ainneoin an bhuiséid sách beag agus na nósanna imeachta casta, tá torthaí inláimhsithe 
bainte amach ag CECD ó bunaíodh é do bheagnach 142 300 oibrí ar fud AE. 

Príomheilimintí na tuarascála:

Raon feidhme, na critéir

Léirítear san anailís, áfach, nár bhain CECD barr a chumais amach agus, ar an drochuair, níor 
baineadh úsáid go leor as. Dá bhrí sin, téann an Rapóirtéir thar an togra ón gCoimisiún chun 
raon feidhme an Rialacháin a leathnú tríd an méid seo a leanas: é a dhéanamh níos solúbtha 
chun cúnamh a thabhairt d’oibrithe freisin; é a fhritháireamh trí thrádáil laistigh de AE agus 
trí sheachfhoinsiú thar lear; réigiúin ina bhfuil meath eacnamaíoch, bíodh sé de réir a chéile 
nó carnach, nó ráta ard dífhostaíochta; agus CECD a nascadh ar bhealach níos dírí le 
hionstraimí beartais trádála áirithe, amhail cúnamh trádála.

Nósanna imeachta:

Sa bhreis ar an raon feidhme, aontaíonn an Rapóirtéir leis an gCoimisiún go gcaithfear 
feabhas a chur ar roinnt gnéithe amhail fad ama an phróisis iarratais a ghiorrú agus an nós 
imeachta a shimpliú. Molann an Rapóirtéir Deasc Chabhrach a bhunú chun tacú leis na 
Ballstáit i ndáil lena n-iarratas agus chun sonraí níos fearr a bhailiú freisin, chun feabhas a 
chur ar an bhfaireachán agus ar an bpróiseas meastóireachta. 

Ós rud é gur cheart CECD a bheith ina chuidiú mar ionstraim ar fud na n-earnálacha, lena 
dtabharfaí cúnamh d’oibrithe a leagadh as, ba cheart do ghníomhaithe sóisialta 
(geallsealbhóirí, ENRanna, ceardchumainn) ról tábhachtach a a ghlacadh agus ba cheart dóibh 
a bheith níos rannpháirtí i bhfeidhmiú CECD chun comhordú níos fearr a dhéanamh ar an 
bpróiseas agus comhordú níos fearr a bheith ann idir na hionstraimí de chuid an Aontais atá 
ann faoi láthair. 

Conclúid:

Molann an Rapóirtéir roinnt athruithe ar an togra ón gCoimisiún mar phointe tosaigh chun 
tuilleadh machnaimh agus modhnuithe a dhéanamh feadh an phróisis reachtaíochta sa 
Pharlaimint.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta ar an gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí 
Sóisialta, 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 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) An 17 Samhain 2017, rinne 
Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus 
an Coimisiún Colún Eorpach na gCeart 
Sóisialta15 a fhógairt i gcomhpháirt le
chéile, mar fhreagairt ar na dúshláin 
shóisialta atá san Eoraip. Agus aird á 
tabhairt aige ar na hathruithe atá ag teacht 
ar an saol oibre, ullmhóidh an tAontas é 
féin do dhúshláin an domhandaithe agus an 
digitithe atá ann cheana agus do na 
dúshláin atá le teacht, tríd an bhfás a 
dhéanamh níos cuimsithí agus trí fheabhas 
a chur ar bheartais fostaíochta agus 
shóisialta. Tá fiche bunphrionsabal ag an 
gColún agus tá siad roinnte ina dtrí 
chatagóir: comhionannas deiseanna agus 
rochtain ar an margadh saothair dálaí 
cothroma oibre cosaint shóisialta agus 
cuimsiú sóisialta. Feidhmeoidh Colún 
Eorpach na gCeart Sóisialta mar chreat 
treorach uileghabhálach don Chiste 
Eorpach um Choigeartú don Domhandú 
(CED), rud a chuirfidh ar chumas an 
Aontais na prionsabail ábhartha a chur i 
bhfeidhm i gcás mórtheagmhais 
athstruchtúraithe.

(2) An 17 Samhain 2017, rinne 
Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus 
an Coimisiún Colún Eorpach na gCeart 
Sóisialta15 a fhógairt i gcomhpháirt le 
chéile, mar fhreagairt ar na dúshláin 
shóisialta atá san Eoraip. Agus aird á 
tabhairt aige ar na hathruithe atá ag teacht 
ar ár sochaithe agus ar an saol oibre, 
ullmhóidh an tAontas é féin do dhúshláin 
an domhandaithe agus an digitithe atá ann 
cheana agus do dhúshláin an athraithe 
aeráide, atá le teacht, tríd an bhforbairt a 
dhéanamh níos cuimsithí agus trí fheabhas 
a chur ar bheartais fostaíochta agus 
shóisialta. Tá fiche bunphrionsabal ag an 
gColún agus tá siad roinnte ina dtrí 
chatagóir: comhionannas deiseanna agus 
rochtain ar an margadh saothair; dálaí 
cothroma oibre; cosaint shóisialta agus 
cuimsiú sóisialta. Feidhmeoidh Colún 
Eorpach na gCeart Sóisialta mar chreat 
treorach uileghabhálach don Chiste 
Eorpach um Choigeartú don Domhandú 
(CECD), rud a chuirfidh ar chumas an 
Aontais na prionsabail ábhartha a chur i 
bhfeidhm i gcás mórtheagmhais 
athstruchtúraithe.

________________ __________________

15 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_ga.

15 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_ga.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) An 20 Meitheamh 2017, 
d’fhormhuinigh an Chomhairle freagairt an 
Aontais16 ar Chlár oibre 2030 na Náisiún 
Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe17 –
todhchaí inbhuanaithe don Eoraip. Chuir 
an Chomhairle béim ar a thábhachtaí atá sé 
forbairt inbhuanaithe a bhaint amach i 
ngach ceann de na trí ghné (an ghné 
eacnamaíoch, an ghné shóisialta, agus an 
ghné chomhshaoil), ar dhóigh chothrom 
chomhtháite. Tá sé ríthábhachtach go 
ndéanfar an fhorbairt inbhuanaithe a 
chuimsiú i gcreat beartais na hEorpa agus 
go mbeidh an tAontas uaillmhianach sna 
beartais a cheapfar chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin dhomhanda. Ba 
dhíol sásaimh ag an gComhairle an 
Teachtaireacht ón gCoimisiún Next steps 
for a sustainable European future [Na 
chéad chéimeanna eile i dtreo todhchaí 
inbhuanaithe don Eoraip] dar dáta an 22 
Samhain 2016 sa mhéid is gur céadchéim é 
ionsar phríomhshruthú na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe agus ionsar 
phrionsabal rialaithe sár-riachtanach a 
dhéanamh den fhorbairt inbhuanaithe do 
bheartais uile an Aontais, a chuid 
ionstraimí airgeadais san áireamh.

(3) An 20 Meitheamh 2017, 
d’fhormhuinigh an Chomhairle freagairt an 
Aontais16 ar ‘Chlár Oibre 2030 na Náisiún 
Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe’ 17 –
todhchaí inbhuanaithe don Eoraip. Chuir 
an Chomhairle béim ar a thábhachtaí atá sé 
forbairt inbhuanaithe a bhaint amach i 
ngach ceann de na trí ghné (an ghné 
eacnamaíoch, an ghné shóisialta, agus an 
ghné chomhshaoil), ar dhóigh chothrom 
chomhtháite. Tá sé ríthábhachtach go 
ndéanfar an fhorbairt inbhuanaithe a 
chuimsiú i gcreat beartais na hEorpa agus 
go mbeidh an tAontas uaillmhianach sna 
beartais a cheapfar chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin dhomhanda.
Féadfaidh comhaontuithe trádála le 
caibidlí ar thrádáil láidir in-
fhorfheidhmithe agus ar an bhforbairt 
inbhuanaithe a bheith ina n-ionstraimí 
chun forbairt inbhuanaithe a bhaint 
amach, poist mhaithe agus fás 
cuimsitheach a chruthú, ach chomh 
maith leis sin na sochair a bhaineann le 
trádáil a roinnt ar bhealach níos 
cothroime i measc na réigiún agus na 
mBallstát agus laistigh de shochaithe. Ba 
dhíol sásaimh ag an gComhairle an 
Teachtaireacht ón gCoimisiún Next steps 
for a sustainable European future [Na 
chéad chéimeanna eile i dtreo todhchaí 
inbhuanaithe don Eoraip] dar dáta an 22 
Samhain 2016 sa mhéid is gur céadchéim é 
ionsar phríomhshruthú na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe agus ionsar 
phrionsabal rialaithe sár-riachtanach a 
dhéanamh den fhorbairt inbhuanaithe do 
bheartais uile an Aontais, a chuid 
ionstraimí airgeadais san áireamh.

__________________ __________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
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2015/transformingourworld. 2015/transformingourworld.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) I mí Feabhra 2018, ghlac an 
Coimisiún Teachtaireacht dar teideal A 
new, modern Multiannual Financial 
Framework for a European Union that 
delivers efficiently on its priorities post-
2020’18 [Creat Airgeadais Ilbhliantúil nua-
aimseartha nua d’Aontas Eorpach a 
néiríonn leis a thosaíochtaí a bhaint amach 
go héifeachtúil tar éis 2020]’18. Sa 
Teachtaireacht sin cuireadh i dtábhacht go 
dtacóidh buiséad an Aontais le geilleagar 
sóisialta margaidh uathúil na hEorpa. Dá 
bhrí sin, beidh sé fíorthábhachtach 
deiseanna fostaíochta a fheabhsú agus 
aghaidh a thabhairt ar na dúshláin maidir le 
scileanna, go háirithe na scileanna sin a 
bhaineann leis an digitiú. Bunphrionsabal 
de chuid an chéad Chreata Airgeadais 
Ilbhliantúil eile é an tsolúbthacht 
bhuiséadach. Beidh sásraí solúbthachta i 
bhfeidhm ionas go bhféadfaidh an tAontas 
freagairt do theagmhais gan choinne, agus 
lena áirithiú go mbaintear úsáid as 
acmhainní buiséadacha sna réimsí is mó a 
bhfuil práinn leo.

(4) I mí Feabhra 2018, ghlac an 
Coimisiún Teachtaireacht dar teideal ‘A 
new, modern Multiannual Financial 
Framework for a European Union that 
delivers efficiently on its priorities post-
2020’18 [Creat Airgeadais Ilbhliantúil nua-
aimseartha nua don Aontas Eorpach a n-
éiríonn leis a thosaíochtaí a bhaint amach 
go héifeachtúil tar éis 2020]. Sa 
Teachtaireacht sin cuireadh i bhfáth go 
dtacóidh buiséad an Aontais le geilleagar 
sóisialta margaidh uathúil na hEorpa. Dá 
bhrí sin, beidh sé fíorthábhachtach 
deiseanna fostaíochta a fheabhsú agus 
aghaidh a thabhairt ar na dúshláin maidir le 
scileanna, go háirithe na scileanna sin a 
bhaineann leis an digitiú, uathoibriú, 
teicneolaíochtaí nua a fhorbairt agus an 
t-aistriú i dtreo geilleagair a bheidh níos 
neamhdhíobhálaí don aeráid agus tíosach 
ar acmhainní. Bunphrionsabal de chuid an 
chéad Chreata Airgeadais Ilbhliantúil eile é 
an tsolúbthacht bhuiséadach. Beidh sásraí 
solúbthachta i bhfeidhm ionas go 
bhféadfaidh an tAontas freagairt do 
theagmhais gan choinne, agus lena áirithiú 
go mbaintear úsáid as acmhainní 
buiséadacha sna réimsí is mó a bhfuil 
práinn leo.

__________________ __________________

18

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-
modern-multiannual-financial-
framework_en.pdf

18

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-
modern-multiannual-financial-
framework_en.pdf
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Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Sa Pháipéar Machnaimh uaidh 
maidir le leas a bhaint as an domhandú 20, 
shainaithin an Coimisiún go bhfuil 
domhandú na trádála agus forbairt na 
teicneolaíochta ar na príomhchúiseanna a 
bhfuil éileamh méadaithe ar fhórsa oibre 
oilte agus a bhfuil níos lú post ann dóibh 
siúd ar bheagán cáilíochtaí. D’aineoinn na 
mórbhuntáistí a bhaineann le trádáil níos 
oscailte agus le geilleagair an domhain a
chomhtháthú tuilleadh, ní mór aghaidh a 
thabhairt ar thionchair dhiúltacha sin an 
domhandaithe. Ós rud é gurb amhlaidh 
cheana nach bhfuil sochair reatha an 
domhandaithe le brath go cothrom ar fud 
an daonra ná ar fud na réigiún, agus gur 
suntasach an tionchar atá aige sin ar na 
daoine is mó a bhíonn thíos leis, tá baol 
ann go gcuirfidh an dul chun cinn méar 
teicneolaíoch leis na tionchair dhiúltacha 
sin. Dá bhrí sin, i gcomhréir le prionsabail 
na dlúthpháirtíochta agus na 
hinbhuanaitheachta, is gá a áirithiú go 
roinntear sochair an domhandaithe ar 
bhealach níos cothroime trí oscailt an 
gheilleagair agus an dul chun cinn 
teicneolaíoch a thabhairt le chéile leis an 
gcosaint shóisialta.

(6) Sa Pháipéar Machnaimh uaidh 
maidir le leas a bhaint as an domhandú 
[‘Reflection Paper on Harnessing 
Globalisation’20], sainaithníonn an 
Coimisiún go bhfuil domhandú na trádála 
agus forbairt na teicneolaíochta ar na 
príomhchúiseanna a bhfuil éileamh 
méadaithe ar fhórsa oibre oilte agus a 
bhfuil níos lú post ann dóibh siúd ar 
bheagán cáilíochtaí. D’aineoinn na 
mórbhuntáistí a bhaineann le trádáil níos 
oscailte agus le geilleagair an domhain a 
chomhtháthú tuilleadh, ní mór aghaidh a 
thabhairt ar thionchair dhiúltacha sin an 
domhandaithe. Ós rud é gurb amhlaidh 
cheana nach bhfuil sochair reatha an 
domhandaithe le brath go cothrom ar fud 
an daonra ná ar fud na réigiún, agus gur 
suntasach an tionchar atá aige sin ar na 
daoine is mó a bhíonn thíos leis, tá baol 
ann go gcuirfidh an dul chun cinn méar 
teicneolaíoch leis na tionchair dhiúltacha 
sin. Dá bhrí sin, i gcomhréir le prionsabail 
na dlúthpháirtíochta agus na 
hinbhuanaitheachta, is gá a áirithiú go 
ndéanfar éifeachtaí an domhandaithe a 
réamh-mheas ar bhealach níos fearr agus 
na tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ann a 
roinnt ar bhealach níos cothroime trí 
oscailt an gheilleagair agus an dul chun 
cinn teicneolaíoch a thabhairt le chéile le 
an cosaint shóisialta láidir.

__________________ __________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_en.

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_en.
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Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Is dócha go gcuirfidh an domhandú 
agus forbairt na teicneolaíochta níos mó le 
hidirnascthacht agus idirspleáchas 
gheilleagair an domhain. Cuid lárnach agus 
cuid dhosheachanta den athrú eacnamaíoch 
sin is ea athdháileadh an tsaothair. Chun 
sochair an athraithe a dháileadh go 
cothrom, tá sé iontach tábhachtach cúnamh 
a thabhairt d’oibrithe a leagadh as agus 
d’oibrithe ar baol dóibh a bheith leagtha as. 
Is é atá i gCreat Cáilíochta an Aontais 
Eorpaigh um réamhaíocht ar athrú22 agus 
athstruchtúrú ionstraim bheartais an 
Aontais ina leagtar síos creat dea-
chleachtais chun réamhaíocht a dhéanamh 
ar an athstruchtúrú corparáideach agus 
chun aghaidh a thabhairt air. Tá creat 
cuimsitheach ann maidir leis an dóigh ar 
cheart aghaidh a thabhairt ar dhúshláin an 
choigeartaithe agus an athstruchtúraithe 
eacnamaíoch agus ar an tionchar ar an 
bhfostaíocht agus an tionchar sóisialta atá 
ag na dúshláin sin. Iarrann sé freisin ar na 
Ballstáit úsáid a bhaint as cistiú náisiúnta 
agus as cistiú AE lena áirithiú go dtugtar 
cosaint níos éifeachtaí ar thionchar sóisialta 
an athstruchtúraithe, go háirithe na 
héifeachtaí díobhálacha ar an bhfostaíocht. 
Is iad Ciste Sóisialta na hEorpa Plus 
(CSE+), a ceapadh chun cúnamh a 
thabhairt ar bhealach réamhghníomhach, 
agus CED, a ceapadh chun cúnamh a 
thabhairt ar bhealach frithghníomhach i 
gcás mórtheagmhais athstruchtúraithe nach 
raibh coinne leo, príomhionstraimí an 
Aontais chun cúnamh a thabhairt d’oibrithe 
i gcásanna den sórt seo.

(8) Is dócha go gcuirfidh an t-athrú 
aeráide, an domhandú agus forbairt na 
teicneolaíochta níos mó le hidirnascthacht 
agus idirspleáchas gheilleagair an domhain. 
Cuid lárnach agus cuid dhosheachanta den 
athrú eacnamaíoch sin is ea athdháileadh 
an tsaothair. Chun sochair an athraithe a 
dháileadh go cothrom, tá sé iontach 
tábhachtach cúnamh a thabhairt d’oibrithe 
a leagadh as agus d’oibrithe ar baol dóibh a 
bheith leagtha as. Is é atá i gCreat 
Cáilíochta an Aontais Eorpaigh um 
réamhaíocht ar athrú agus athstruchtúrú 
[‘EU Quality Framework for anticipation 
of change and restructuring’22 ] ionstraim 
bheartais an Aontais ina leagtar síos creat 
dea-chleachtais chun réamhaíocht a 
dhéanamh ar an athstruchtúrú 
corparáideach agus chun aghaidh a 
thabhairt air. Tá creat cuimsitheach ann 
maidir leis an dóigh ar cheart aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin an choigeartaithe 
agus an athstruchtúraithe eacnamaíoch 
agus ar an tionchar ar an bhfostaíocht agus 
an tionchar sóisialta atá ag na dúshláin sin. 
Iarrann sé freisin ar na Ballstáit úsáid a 
bhaint as cistiú náisiúnta agus as cistiú AE 
lena áirithiú go dtugtar cosaint níos 
éifeachtaí ar thionchar sóisialta an 
athstruchtúraithe, go háirithe na héifeachtaí 
díobhálacha ar an bhfostaíocht. Is iad Ciste 
Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+), a 
ceapadh chun cúnamh a thabhairt ar 
bhealach réamhghníomhach, agus CECD, a 
ceapadh chun cúnamh a thabhairt ar 
bhealach frithghníomhach i gcás 
mórtheagmhais athstruchtúraithe, 
príomhionstraimí an Aontais chun cúnamh 
a thabhairt d’oibrithe i gcásanna den sórt 
seo.

__________________ __________________
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22 TEACHTAIREACHT ÓN 
gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA 
hEORPA, AN CHOMHAIRLE, COISTE 
EACNAMAÍOCH AGUS SÓISIALTA 
NA hEORPA AGUS CHUIG COISTE NA 
RÉIGIÚN maidir le Creat Cáilíochta an 
Aontais Eorpaigh um réamhaíocht ar athrú 
agus athstruchtúrú, (COM(2013)882 final, 
13.12.2013).

22 TEACHTAIREACHT ÓN 
gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA 
hEORPA, AN CHOMHAIRLE, COISTE 
EACNAMAÍOCH AGUS SÓISIALTA 
NA hEORPA AGUS CHUIG COISTE NA 
RÉIGIÚN maidir le Creat Cáilíochta an 
Aontais Eorpaigh um réamhaíocht ar athrú 
agus athstruchtúrú, (COM(2013)882 final, 
13.12.2013).

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8 a) Tá gá le comhar iltaobhach le 
comhpháirtithe domhanda an Aontais, 
agus le neartú agus le hathchóiriú na n-
institiúidí iltaobhacha chun iad a 
dhéanamh níos cothroime agus níos 
éifeachtaí. Le CECD, ba cheart cúnamh a 
chur ar fáil d’oibrithe a leagadh as ar fud 
na n-earnálacha a bhféadfadh 
athchóirithe den sórt sin difear a 
dhéanamh dóibh, trí réimse leathan 
deiseanna fostaíochta a sholáthar dóibh. 
Ba cheart do ghníomhaithe sóisialta ar 
nós ENRanna agus ceardchumainn a 
bheith níos rannpháirtí i bhfeidhmiú 
CECD d’fhonn an chumarsáid agus an
comhordú idir ionstraimí éagsúla an 
Aontais a fheabhsú.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8b) Ba cheart don Aontas beartas 
tionsclaíoch uaillmhianach a thabhairt ar 
ais, bunaithe ar anailís bhuan agus 
ionchasach ar athruithe teicneolaíocha, 
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lena n-áirítear éifeachtaí trádála oscailte. 
Ba cheart go gcuirfí san áireamh sna 
comhpháirtíochtaí idir an tAontas agus 
na réigiúin is leochailí na hinfheistíochtaí 
straitéiseacha is gá chun iarmhairtí 
diúltacha na gconarthaí trádála agus 
infheistíochta a chosc agus ba cheart a 
bheith sainithe iontu na cláir a bhfuil 
cómhaoiniú AE ag teastáil ina leith. Dá 
bhrí sin, is gá comhtháthú agus maoiniú 
níos fearr a dhéanamh ar an gCiste 
Comhtháthaithe agus ar an gCiste 
Sóisialta atá ann cheana. Ba cheart cláir 
den sórt sin a bheith díláraithe ar leibhéal 
NUTS agus ba cheart iad a thógáil mar 
fhíor-chomhpháirtíocht idir an tAontas 
agus na réigiúin a ndéanann a chuid 
beartas difear dóibh.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8c) Is comhpháirtithe tábhachtacha 
iad cuideachtaí Eorpacha chun an 
domhandú a mhúnlú agus torthaí 
dearfacha a bhaint amach do chách. Tá 
go leor samplaí dearfacha ann maidir le 
conas fás inbhuanaithe a bhaint amach 
do scairshealbhóirí, d’fhostaithe agus do 
na pobail ina n-oibríonn na cuideachtaí. 
Ba cheart cuideachtaí a thabhairt chun 
cuntais, áfach, nuair nach n-urramaíonn 
siad a bhfreagrachtaí sóisialta nó 
comhshaoil.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Bunaíodh CED le Rialachán (CE) (9) Bunaíodh CECD le Rialachán (CE) 
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Uimh. 1927/2006 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle23 don chreat airgeadais 
ilbhliantúil ón 1 Eanáir 2007 go 31 Nollaig 
2013. Cuireadh é ar bun lena chur ar 
chumas an Aontais dlúthpháirtíocht a léiriú 
d’oibrithe a chaill a bpost mar gheall ar 
mhórathruithe struchtúracha i bpatrúin 
trádála domhanda de bharr an 
domhandaithe.

Uimh. 1927/2006 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle23 don chreat airgeadais 
ilbhliantúil ón 1 Eanáir 2007 go 31 Nollaig 
2013. Cuireadh é ar bun lena chur ar 
chumas an Aontais dlúthpháirtíocht a léiriú 
d’oibrithe a chaill a bpost mar gheall ar 
mhórathruithe struchtúracha i bpatrúin 
trádála domhanda de bharr oscailt an 
mhargaidh an domhandaithe.

__________________ __________________

23 Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 20 Nollaig 2006 maidir le bunú an 
Chiste Eorpaigh um Choigeartú don 
Domhandú (IO L 406, 30.12.2006, lch. 1).

23 Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 20 Nollaig 2006 maidir le bunú an 
Chiste Eorpaigh um Choigeartú don 
Domhandú (IO L 406, 30.12.2006, lch. 1).

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) Ba cheart clár CECD a bheith 
feiceálach agus ba cheart tuilleadh sonraí 
agus sonraí níos fearr ann, ionas gur 
féidir meastóireacht chuí eolaíoch a 
dhéanamh ar CECD agus srianta 
riaracháin a sheachaint agus an clár um 
chúnamh um choigeartú trádála á oibriú.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11b) Sula dtabharfaidh sé comhaontú 
trádála nua i gcrích, ba cheart don 
Choimisiún a ráthú gur cheart go 
ndéanfaí anailís chruinn neamhspleách 
ex-ante ar iarmhairtí an chomhaontaithe 
atá beartaithe, lena n-áirítear athruithe ar 
an margadh saothair, ar bhonn earnáil ar 
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earnáil agus réigiún ar réigiún chun 
éifeachtaí diúltacha a réamh-mheas. Má 
shainaithnítear éifeachtaí diúltacha a 
d’fhéadfadh teacht chun cinn roimh 
chomhaontú trádála nua a thabhairt chun 
críche, d’fhéadfaí muinín shaoránaigh na 
hEorpa as an mbeartas trádála a 
athshlánú.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11 c) Ba cheart CECD a bheith nasctha 
ar bhealach níos dírí le hinfheistíochtaí 
díreacha coigríche ar féidir tionchar 
diúltach a bheith acu ar an tsochaí agus 
ar an gcomhshaol san Aontas ach chomh 
maith leis sin le beartais trádála 
éagóracha áirithe nach bhfaigheann 
freagraí leormhaithe trí bhíthin 
ionstraimí cosanta. Ba cheart na 
cuideachtaí agus na hoibrithe san Aontas 
lena mbaineann a mheas faoi rialacha 
CECD do bheartais ghníomhacha i leith 
mhargadh an tsaothair.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Rinne an Coimisiún meastóireacht 
mheántéarma ar CED féachaint an bhfuil 
cuspóirí CED á mbaint amach agus a 
mhéid atá siad sin á mbaint amach. 
Léiríodh go bhfuil CED éifeachtach agus 
gur éirigh leis níos mó oibrithe a leagadh 
as a athimeascadh san fhostaíocht ná mar a 
rinneadh sa chlárthréimhse roimhe sin. 
Fuarthas amach sa mheastóireacht sin 

(12) Rinne an Coimisiún meastóireacht 
mheántéarma ar CECD féachaint an bhfuil 
cuspóirí CECD á mbaint amach agus a 
mhéid atá siad sin á mbaint amach. 
Léiríodh go bhfuil CECD éifeachtach agus 
gur éirigh leis níos mó oibrithe a leagadh 
as a athimeascadh san fhostaíocht ná mar a 
rinneadh sa chlárthréimhse roimhe sin. 
Fuarthas amach sa mheastóireacht sin 
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freisin go bhfuil breisluach Eorpach ag 
baint le CED. Is fíor sin go háirithe i gcás 
éifeachtaí “toirte” CED, is é sin go 
gcuireann cúnamh ó CED le líon agus le 
héagsúlacht na seirbhísí a chuirtear ar fáil, 
ach sa bhreis air sin, cuireann sé le neart na 
seirbhísí sin. Ina theannta sin, tá bearta 
idirghabhála ó CED iontach feiceálach 
agus léiríonn siad breisluach AE na 
hidirghabhála don phobal i gcoitinne. Mar 
sin féin, sainaithníodh roinnt fadhbanna. Ar 
lámh amháin, measadh go raibh an nós 
imeachta forscaoilte rófhadálach. Ina 
theannta sin, thuairiscigh roinnt mhaith 
Ballstát go raibh deacrachtaí acu an anailís 
chríochnúil chúlra ar an teagmhas a spreag 
na hiomarcaíochtaí a chur le chéile. Is é an 
phríomhchúis nach gcuirfeadh Ballstáit 
isteach ar chúnamh ó CED ná fadhbanna 
acmhainne airgeadais agus acmhainne 
idirinstitiúidigh. Ar lámh amháin, 
d’fhéadfadh sé nach bhfuil ann ach easpa 
foirne – faoi láthair ní féidir le Ballstáit 
cúnamh teicniúil a iarraidh ach amháin má 
chuireann siad cás CED chun feidhme. Ós 
rud é go bhféadfadh iomarcaíochtaí tarlú 
gan choinne, ba den tábhacht go mbeadh 
Ballstáit réidh le gníomhú láithreach agus 
gurbh fhéidir leo iarratas a thíolacadh gan 
mhoill. Ina theannta sin, i roinnt Ballstát, 
teastaíonn iarrachtaí níos déine fothaithe 
acmhainne institiúidí chun cur chun 
feidhme éifeachtach agus éifeachtúil 
cásanna a chumhdaítear faoi CED a 
áirithiú. Cáineadh an líon íosta 500 de 
dhaoine a leagadh as toisc é a bheith ró ard, 
go háirithe sna réigiúin sin inar beag an 
daonra26.

freisin go bhfuil breisluach Eorpach ag 
baint le CECD. Is fíor sin go háirithe i gcás
éifeachtaí “toirte” CECD, is é sin go 
gcuireann cúnamh ó CECD le líon agus le 
héagsúlacht na seirbhísí a chuirtear ar fáil, 
ach sa bhreis air sin, cuireann sé le neart na 
seirbhísí sin. Ina theannta sin, tá bearta 
idirghabhála ó CECD iontach feiceálach 
agus léiríonn siad breisluach AE na 
hidirghabhála don phobal i gcoitinne. Mar 
sin féin, sainaithníodh roinnt fadhbanna. Ar 
lámh amháin, measadh go raibh an nós 
imeachta forscaoilte rófhadálach, róchasta 
agus róthrom. Ina theannta sin, 
thuairiscigh roinnt mhaith Ballstát go raibh 
deacrachtaí acu an anailís chríochnúil 
chúlra ar an teagmhas a spreag na 
hiomarcaíochtaí a chur le chéile. Is é an 
phríomhchúis nach gcuirfeadh Ballstáit 
isteach ar chúnamh ó CECD ná fadhbanna 
acmhainne airgeadais agus acmhainne 
idirinstitiúidigh. Ar lámh amháin, 
d’fhéadfadh sé nach bhfuil ann ach easpa 
foirne – faoi láthair ní féidir le Ballstáit 
cúnamh teicniúil a iarraidh ach amháin má 
chuireann siad cás CECD chun feidhme. 
Ós rud é go bhféadfadh iomarcaíochtaí 
tarlú gan choinne, ba den tábhacht go 
mbeadh Ballstáit réidh le gníomhú 
láithreach agus gurbh fhéidir leo iarratas a 
thíolacadh gan mhoill. Ina theannta sin, i 
roinnt Ballstát, teastaíonn iarrachtaí níos 
déine fothaithe acmhainne institiúidí chun 
cur chun feidhme éifeachtach agus 
éifeachtúil cásanna a chumhdaítear faoi 
CECD a áirithiú. Cáineadh an líon íosta 
500 de dhaoine a leagadh as toisc é a 
bheith ró ard, go háirithe sna réigiúin sin 
inar beag an daonra26.

__________________ __________________

(26) COM(2018) 297 final, a bhfuil 
SWD(2018) 192 final ag gabháil leis.

(26) COM(2018) 297 final, a bhfuil 
SWD(2018) 192 final ag gabháil leis.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Cuireann an Coimisiún i bhfáth go 
bhfuil tábhacht ar leith ag baint le CED fós 
ina ról mar chiste solúbtha a thacaíonn le 
hoibrithe a chailleann a bpost de bharr 
mórtheagmhais athstruchtúraithe agus a 
chuidíonn leo post eile a fháil a luaithe is 
féidir. Ba cheart don Aontas leanúint de 
bheith ag tabhairt tacaíocht sonrach 
aonuaire d’oibrithe a leagadh as chun 
athimeascadh san fhostaíocht a éascú, i 
limistéir, in earnálacha, i gcríocha nó i 
margaí saothair atá buailte go dona ag 
mórshuaitheadh eacnamaíoch.  I bhfianaise 
an idirghníomhaithe agus na n éifeachtaí 
frithpháirteacha a bhaineann leis an trádáil 
oscailte, leis an bhforbairt theicneolaíoch 
agus le fachtóirí eile amhail an t aistriú 
chuig geilleagar ísealcharbóin, agus ag cur 
san áireamh dá réir sin go bhfuil sé ag éirí 
níos deacra fachtóir sonrach amháin a 
roghnú mar chúis le cailliúint post, is ar 
thionchar suntasach teagmhais 
athstruchtúraithe amháin a bhunófar 
forscaoileadh CED feasta.  I bhfianaise an 
cuspóra atá ag CED, is é sin tacaíocht a 
thabhairt i gcásanna práinne agus in 
imthosca gan choinne, lena gcomhlánaítear 
an cúnamh níos réamhghníomhaí a thugtar 
faoi CSE+, ionstraim sholúbtha speisialta a 
bheidh i CED lasmuigh d’uasteorainneacha 
buiséadacha an Chreata Airgeadais 
Ilbhliantúil, mar a leagtar amach sa 
Teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal A 
Modern Budget for a Union that Protects, 
Empowers and Defends - The Multiannual 
Financial Framework for 2021 – 2027 
[Buiséad nua-aimseartha le haghaidh 
Aontas a chumhdaíonn, a chumhachtaíonn 
agus a chosnaíonn] agus san iarscríbhinn a 
ghabhann leis .

(13) Cuireann an Coimisiún i bhfáth go 
bhfuil tábhacht ar leith ag baint le CECD 
fós ina ról mar chiste solúbtha a thacaíonn 
le hoibrithe a chailleann a bpost de bharr 
mórtheagmhais athstruchtúraithe agus a 
chuidíonn leo post eile a fháil a luaithe is 
féidir. Ba cheart don Aontas leanúint de 
bheith ag tabhairt tacaíocht sonrach 
aonuaire d’oibrithe a leagadh as chun 
athimeascadh san fhostaíocht a éascú, i 
limistéir, in earnálacha, i gcríocha nó i 
margaí saothair atá buailte go dona ag 
mórshuaitheadh eacnamaíoch.  I bhfianaise 
an idirghníomhaithe agus na n-éifeachtaí 
frithpháirteacha a bhaineann leis an trádáil 
oscailte, leis an digitiú agus leis an 
uathoibriú nó tosca eile amhail an t-aistriú 
chuig geilleagar ísealcharbóin, agus ag cur 
san áireamh dá réir sin go bhfuil sé ag éirí 
níos deacra toisc shonrach amháin a 
roghnú mar chúis le cailliúint post, is ar 
thionchar suntasach teagmhais 
athstruchtúraithe amháin a bhunófar 
forscaoileadh CECD feasta. I bhfianaise a 
chuspóra, is é sin tacaíocht a thabhairt i 
gcásanna práinne agus in imthosca gan 
choinne, lena gcomhlánaítear an cúnamh 
níos réamhghníomhaí a thugtar faoi CSE+, 
ionstraim sholúbtha speisialta a bheidh i 
CECD lasmuigh d’uasteorainneacha 
buiséadacha an Chreata Airgeadais 
Ilbhliantúil, mar a leagtar amach sa 
Teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal 
‘A Modern Budget for a Union that 
Protects, Empowers and Defends - The 
Multiannual Financial Framework for 2021 
– 2027’ [Buiséad nua-aimseartha le 
haghaidh Aontas a chumhdaíonn, a 
chumhachtaíonn agus a chosnaíonn] agus 
san iarscríbhinn a ghabhann leis27.

__________________ __________________

27 (27) SWD (2018) 171 final ón 
gCoimisiún, agus an iarscríbhinn COM 
(2018) 321 final ag gabháil leis.

27 (27) SWD (2018) 171 final ón 
gCoimisiún, agus an iarscríbhinn COM 
(2018) 321 final ag gabháil leis.
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Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Ba cheart do na Ballstáit aird ar 
leith a thabhairt ar thairbhithe faoi 
mhíbhuntáiste, lena náirítear daoine 
dífhostaithe, bídís ina ndaoine óga nó ina 
ndaoine níos sine, agus daoine atá i mbaol 
na bochtaineachta, nuair a bhíonn an 
pacáiste comhordaithe de bhearta 
gníomhacha beartais um an margadh 
saothair á cheapadh acu, i bhfianaise go 
mbíonn fadhbanna ar leith ag na grúpaí sin 
dul isteach an athuair i margadh an 
tsaothair. Mar sin féin, ba cheart 
prionsabail an chomhionannais inscne agus 
an neamh-idirdhealaithe, atá i measc 
chroíluachanna an Aontais agus atá 
cumhdaithe i gColún Eorpach na gCeart 
Sóisialta, a urramú agus a chur chun cinn 
nuair a bhíonn CECD á chur chun feidhme.

(21) Ba cheart do na Ballstáit aird ar 
leith a thabhairt ar thairbhithe faoi 
mhíbhuntáiste, lena n-áirítear daoine 
dífhostaithe, bídís ina ndaoine óga nó ina 
ndaoine níos sine, daoine faoi mhíchumas
agus daoine atá i mbaol na bochtaineachta, 
nuair a bhíonn an pacáiste comhordaithe de 
bhearta gníomhacha beartais um an 
margadh saothair á cheapadh acu, i 
bhfianaise go mbíonn fadhbanna ar leith ag 
na grúpaí sin dul isteach an athuair i 
margadh an tsaothair. Mar sin féin, ba 
cheart prionsabail an chomhionannais 
inscne agus an neamh-idirdhealaithe, atá i
measc chroíluachanna an Aontais agus atá 
cumhdaithe i gColún Eorpach na gCeart 
Sóisialta, a urramú agus a chur chun cinn 
nuair a bhíonn CECD á chur chun feidhme.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21 a) Ba cheart don Aontas agus do na 
Ballstáit aird ar leith a thabhairt ar na 
hathruithe agus ar na dúshláin atá ann 
sna patrúin trádála domhanda, slabhraí 
luacha domhanda, an t-uathoibriú agus 
digitiú agus an t-athrú struchtúrach ar 
chaighdeáin saothair. Is colún 
riachtanach den tsamhail shóisialta 
Eorpach é geilleagar sóisialta an Aontais 
agus is uirlis thábhachtach é chun daoine 
a chumhachtú chun na hiarmhairtí 
diúltacha a bhaineann leis an domhandú 
agus le géarchéimeanna geilleagracha a 
shárú. Ar an ábhar sin, ba cheart 
seirbhísí sóisialta atá chun atá leasa 
ghinearálta*** agus seirbhísí poiblí a 
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eisiamh ó chomhaontuithe trádála agus 
ba cheart go gcosnófaí i gcomhaontuithe 
trádála an ceart chun seirbhísí poiblí a 
rialú, a eagrú agus a sholáthar. Leis an 
teaglaim den domhandú agus nuálaíocht 
theicneolaíoch, cuirfear de cheangal ar 
CECD a chuid rialacha cúnaimh a chur i 
oiriúint do na caighdeáin nua trádála, 
teicneolaíochta agus saothair sin, agus dá 
bhrí sin tá sé ríthábhachtach go mbeidh 
an Rialachán seo ag teacht leis na 
dúshláin sin tar éis 2020.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) D’fhonn tacaíocht éifeachtach agus 
thapa a thabhairt do thairbhithe, ba cheart 
do na Ballstáit a lándícheall a dhéanamh 
iarratais chomhlánaithe ar ranníocaíocht ó 
CED a thíolacadh. I gcás ina dteastaíonn 
tuilleadh faisnéise ón gCoimisiún chun 
measúnú a dhéanamh ar iarratas, ba cheart 
teorainn ama a bheith le soláthar na 
faisnéise breise sin.

(22) D’fhonn tacaíocht éifeachtach agus 
thapa a thabhairt do thairbhithe, ba cheart 
do na Ballstáit a lándícheall a dhéanamh 
iarratais chomhlánaithe ar ranníocaíocht ó 
CECD a thíolacadh. I gcás ina dteastaíonn 
tuilleadh faisnéise ón gCoimisiún chun 
measúnú a dhéanamh ar iarratas, ba cheart 
teorainn ama a bheith le soláthar na 
faisnéise breise sin. Ba cheart don 
Choimisiún freisin an cúnamh teicniúil a 
sholáthar do na Ballstáit ag 
luathchéimeanna an nós imeachta.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22a) Ba cheart don Choimisiún 
rochtain ar na húdaráis náisiúnta agus 
réigiúnacha a éascú trí dheasc cabhrach 
tiomnaithe a chuirfeadh faisnéis 
ghinearálta agus míniúcháin ar fáil 
maidir le nósanna imeachta agus le conas 
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iarratas a chur isteach. Ba cheart don 
deasc chabhrach sin foirmeacha 
caighdeánacha a chur ar fáil le haghaidh 
staidrimh agus anailíse breise.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Ba cheart forálacha speisialta a 
dhéanamh maidir le gníomhaíochtaí 
faisnéise agus cumarsáide a bhaineann leis 
na cásanna a chumhdaíonn CED agus le 
torthaí a ghnóthaítear.

(25) Ba cheart forálacha speisialta a chur 
san áireamh maidir le gníomhaíochtaí 
faisnéise agus cumarsáide a bhaineann le 
cásanna agus torthaí an CECD mar go 
bhféadfaí úsáid CECD a fheabhsú trí 
eolas leormhaith ar an nós imeachta 
iarratais a bheith ar fáil.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leagtar síos leis cuspóirí CED, na 
foirmeacha cistiúcháin ón Aontas agus na 
rialacha a bhaineann leis an gcistiú sin a 
sholáthar, lena náirítear iarratais ó na 
Ballstáit ar ranníocaíochtaí ó CED le 
haghaidh bearta atá dírithe ar na tairbhithe 
dá dtagraítear in Airteagal 7.

Leagtar síos leis cuspóirí CECD, na 
foirmeacha cistiúcháin ón Aontas agus na 
rialacha agus na critéir a bhaineann leis an 
gcistiú sin a sholáthar, lena náirítear 
iarratais ó na Ballstáit ar ranníocaíochtaí ó 
CECD le haghaidh bearta atá dírithe ar na 
tairbhithe dá dtagraítear in Airteagal 7.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Rannchuideoidh CED chun dáileadh níos 
fearr a dhéanamh ar shochair an 
domhandaithe agus sochair fhorbairt na 
teicneolaíochta trí chuidiú le hoibrithe a 

Rannchuideoidh CECD le haistriú cóir 
chuig geilleagar a bheidh 
neamhdhíobhálach don aeráid agus 
tíosach ar acmhainní, chuig dáileadh níos 
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leagadh as oiriúnú don athrú struchtúrtha. 
Dá réir sin, rannchuideoidh CED chun na 
prionsabail a shainítear faoi Cholún 
Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun 
feidhme agus chun an comhtháthú sóisialta 
agus eacnamaíoch a fheabhsú i measc 
réigiún agus Ballstát.

fearr agus níos cothroime ar shochair an 
domhandaithe, agus chuig 
teicneolaíochtaí nua a fhorbairt trí 
chabhair a thabhairt d’oibrithe a leagadh as 
oiriúnú don athrú struchtúrach. Dá réir sin, 
rannchuideoidh CECD chun na prionsabail 
a shainítear faoi Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta a chur chun feidhme agus chun 
feabhas a chur ar an gcomhionannas, ar an 
gcomhtháthú sóisialta agus eacnamaíoch 
agus ar an gcuimsitheacht i measc na 
réigiún, na mBallstát agus laistigh de 
shochaithe.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is é cuspóir sonrach CECD cúnamh 
a thairiscint i gcás mórtheagmhais
athstruchtúraithe, go háirithe na 
mórtheagmhais sin a tharla de bharr 
dúshláin a bhaineann leis an domhandú, 
amhail athruithe i bpatrúin na trádála 
domhanda, díospóidí trádála, 
géarchéimeanna airgeadais nó 
eacnamaíochta, an t-aistriú chuig an 
ngeilleagar ísealcharbóin nó de bharr 
dúshláin a bhaineann leis an digitiú nó leis 
an uathoibriú. Cuirfear béim ar leith ar na 
bearta a chuidíonn leis na grúpaí is mó atá 
faoi mhíbhuntáiste.

2. Is é cuspóir sonrach CECD cúnamh 
a thairiscint i gcás mórtheagmhais 
athstruchtúraithe, go háirithe na 
mórtheagmhais sin a tharlaíonn de bharr 
dúshláin a bhaineann leis an domhandú, 
amhail athruithe i bpatrúin na trádála 
domhanda, lena n-áirítear an trádáil 
laistigh de AE, oscailt na margaí, 
éifeachtaí diúltacha a d’fhéadfadh a 
bheith ann a eascraíonn as infheistíochtaí 
díreacha coigríche, seachfhoinsiú, 
dumpáil, díospóidí trádála, 
géarchéimeanna airgeadais nó 
eacnamaíochta, an t-aistriú chuig an 
ngeilleagar ísealcharbóin nó de bharr 
dúshláin a bhaineann leis an digitiú nó leis 
an uathoibriú, rud a bheadh níos solúbtha 
dá bharr agus lena ndéanfaí an nós 
imeachta a shimpliú. Cuirfear béim ar 
leith ar na bearta a chuidíonn leis na grúpaí 
is mó atá faoi mhíbhuntáiste, FBManna 
agus gnólachtaí nuathionscanta chun 
críocha incháilitheachta.
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Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás margaí saothair beaga nó in 
imthosca eisceachtúla, go háirithe maidir le 
hiarratais lena mbaineann FBManna, agus i 
gcás ina dtugann an Ballstát iarrthach 
bunús cuí leis, féadfar a mheas go bhfuil 
iarratas ar ranníocaíocht faoin Airteagal 
seo inghlactha fiú mura ndéantar na critéir 
a leagtar síos i bpointe (a), pointe (b) nó 
pointe (c) de mhír 2 a chomhlíonadh ina n-
iomláine, nuair a bhíonn mórthionchar ag 
na hiomarcaíochtaí ar fhostaíocht agus ar 
an ngeilleagar áitiúil nó réigiúnach. 
Sonróidh an Ballstát is iarratasóir cé na 
critéir idirghabhála atá leagtha amach i 
bpointe (a) agus i bpointe (b) de mhír 1 nár 
comhlíonadh ina n-iomláine. (c) Ní 
rachaidh méid comhiomlánaithe na 
ranníocaíochtaí in imthosca eisceachtúla 
thar 15 % d’uasteorainn bhliantúil CED.

3. I gcás margaí saothair beaga nó in 
imthosca eisceachtúla, go háirithe maidir le 
hiarratais lena mbaineann FBManna agus 
gnólachtaí nuathionscanta, agus i gcás ina 
dtugann an Ballstát iarrthach bunús cuí 
leis, féadfar a mheas go bhfuil iarratas ar 
ranníocaíocht faoin Airteagal seo 
inghlactha fiú mura ndéantar na critéir a 
leagtar síos i bpointe (a) nó i bpointe (b) de 
mhír 2 a chomhlíonadh ina n-iomláine, 
nuair a bhíonn mórthionchar ag na 
hiomarcaíochtaí ar fhostaíocht agus ar an 
ngeilleagar áitiúil nó réigiúnach. Sonróidh 
an Ballstát iarrthach cé acu de na critéir 
idirghabhála a leagtar amach i bpointe (a) 
agus pointe (b) de mhír 1 nach bhfuil á 
chomhlíonadh ina iomláine. Ní rachaidh 
méid comhiomlánaithe na ranníocaíochtaí 
in imthosca eisceachtúla thar 15 % 
d’uasteorainn bhliantúil CECD.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Gné éigeantach chothrománach d’aon 
phacáiste comhordaithe de sheirbhísí 
pearsantaithe a thairgtear is ea cothú na 
scileanna a theastaíonn don ré dhigiteach. 
Cuirfear leibhéal na hoiliúna in oiriúint do 
cháilíochtaí agus riachtanais an tairbhí lena 
mbaineann.

Beidh cothú na scileanna a theastaíonn don 
ré dhigiteach ina chuid d’aon phacáiste 
comhordaithe de sheirbhísí pearsantaithe a 
thairgtear. Cuirfear leibhéal na hoiliúna in 
oiriúint do cháilíochtaí agus riachtanais an 
tairbhí lena mbaineann agus an mhargaidh 
saothair áitiúil.
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Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás ina niarann an Coimisiún 
faisnéis bhreise, tabharfaidh an Ballstát 
freagra air sin laistigh de dheich lá oibre ó 
dháta na hiarrata. Déanfaidh an Coimisiún 
an sprioc-am sin a fhadú deich lá oibre, ar 
iarraidh chuí-réasúnaithe a fháil ón 
mBallstát lena mbaineann.

3. Má iarrann an Ballstát amhlaidh, 
soláthróidh an Coimisiún cúnamh 
teicniúil dóibh ag luathchéimeanna an 
nós imeachta. I gcás ina n-iarrann an 
Coimisiún faisnéis bhreise, tabharfaidh an 
Ballstát freagra air sin laistigh de dheich lá 
oibre ó dháta na hiarrata. Déanfaidh an 
Coimisiún an sprioc-am sin a fhadú deich 
lá oibre, ar iarraidh chuí-réasúnaithe a fháil 
ón mBallstát lena mbaineann.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Áireofar ar chúnamh teicniúil an 
Choimisiúin faisnéis agus treoir a chur ar 
fáil do na Ballstáit maidir le húsáid CED, 
agus maidir le faireachán agus le 
meastóireacht a dhéanamh air. Soláthróidh 
an Coimisiún faisnéis freisin mar aon le 
treoir fhollasach maidir le húsáid CECD do 
na comhpháirtithe sóisialta náisiúnta agus 
Eorpacha. Mar chuid den treoir sin, 
d’fhéadfadh sé go gcuirfí tascfhórsaí ar bun 
i gcás mórshuaitheadh eacnamaíoch i 
mBallstát ar leith.

4. Áireofar ar chúnamh teicniúil an 
Choimisiúin faisnéis agus treoir a chur ar 
fáil do na Ballstáit maidir le húsáid CECD, 
agus maidir le faireachán agus le 
meastóireacht a dhéanamh air, lena n-
áirítear Deasc Chabhrach a chruthú. 
Soláthróidh an Coimisiún faisnéis freisin 
mar aon le treoir fhollasach maidir le 
húsáid CECD do na comhpháirtithe 
sóisialta náisiúnta agus Eorpacha. Mar 
chuid den treoir sin, d’fhéadfadh sé go 
gcuirfí tascfhórsaí ar bun i gcás 
mórshuaitheadh eacnamaíoch i mBallstát 
ar leith.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfaidh an Coimisiún láithreán 
idirlín a chothabháil agus a nuashonrú go 
rialta, a bheidh inrochtana sna teangacha 
oifigiúla uile de chuid an Aontais, chun 
faisnéis nuashonraithe a chur ar fáil maidir 
le CED, mar aon le treoir maidir le 
hiarratais a chur isteach, chomh maith le 
faisnéis maidir le hiarratais ar glacadh leo 
agus a diúltaíodh, agus ar ról Pharlaimint 
na hEorpa agus na Comhairle sa nós 
imeachta buiséadach.

2. Déanfaidh an Coimisiún láithreán 
idirlín a chothabháil agus a nuashonrú go 
rialta, a bheidh inrochtana sna teangacha 
oifigiúla uile de chuid an Aontais, chun 
faisnéis nuashonraithe a chur ar fáil maidir 
le CECD, na critéir chun rochtain a fháil 
air, treoir maidir le hiarratais a chur 
isteach, chomh maith le faisnéis maidir le 
hiarratais ar glacadh leo agus ar diúltaíodh 
dóibh, agus ar ról Pharlaimint na hEorpa 
agus na Comhairle sa nós imeachta 
buiséadach.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 3 – fomhír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar gach 
ábhar cumarsáide agus infheictheachta a 
chur ar fáil d’institiúidí, comhlachtaí nó 
gníomhaireachtaí an Aontais, arna iarraidh 
sin, agus go dtabharfar don Aontas 
ceadúnas atá saor ó ríchíos, neamheisiach 
agus do-chúlghairthe chun an tábhar sin a 
úsáid maille le haon chearta a bhaineann 
leis cheana féin. Leis an gceadúnas 
bronntar na cearta seo a leanas ar an 
Aontas:

Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar gach 
ábhar cumarsáide agus infheictheachta a 
chur ar fáil d’institiúidí, comhlachtaí nó 
gníomhaireachtaí an Aontais sna 
teangacha oifigiúla uile, arna iarraidh sin, 
agus go dtabharfar don Aontas ceadúnas 
atá saor ó ríchíos, neamheisiach agus do-
chúlghairthe chun an tábhar sin a úsáid 
maille le haon chearta a bhaineann leis 
cheana féin. Leis an gceadúnas bronntar na 
cearta seo a leanas ar an Aontas:

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar ráta cómhaoinithe CED do 
na bearta a thairgtear a ailíniú leis an ráta 
cómhaoinithe CSE+ is airde sa Bhallstát 
lena mbaineann.

2. Déanfar ráta cómhaoinithe CECD 
do na bearta a thairgtear a ailíniú leis an 
ráta cómhaoinithe CSE+ is airde sna 
Ballstáit faoi seach, ag cur san áireamh 
institiúidí an mhargaidh saothair de chuid 
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roinnt Ballstát, ar institiúidí iad atá 
gníomhach agus tearcfhorbartha.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás ina gcinneann an Coimisiún, 
ar bhonn measúnaithe arna dhéanamh i 
gcomhréir le hAirteagal 9, gur 
comhlíonadh na coinníollacha maidir le 
ranníocaíocht faoin Rialachán seo, cuirfidh 
sé tús láithreach an nós imeachta a leagtar 
amach in Airteagal 16.

3. I gcás ina gcinneann an Coimisiún, 
ar bhonn measúnaithe arna dhéanamh i 
gcomhréir le hAirteagal 9, gur 
comhlíonadh na coinníollacha maidir le 
ranníocaíocht faoin Rialachán seo, cuirfidh 
sé tús láithreach an nós imeachta a leagtar 
amach in Airteagal 16 agus cuirfidh sé sin 
in iúl don Bhallstát is iarratasóir.

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) cibé acu a fuair an fiontar atá ag 
leagan as Státchabhair nó maoiniú eile ó 
chistí comhtháthaithe nó struchtúracha an 
Aontais sna cúig bliana roimhe sin, cé is 
moite de mhicrifhiontair agus FBManna;

(e) cibé acu a fuair an fiontar atá ag 
leagan as Státchabhair nó maoiniú eile ó 
chistí comhtháthaithe nó struchtúracha an 
Aontais sna cúig bliana roimhe sin, cé is 
moite de ghnólachtaí nuathionscanta, 
micrifhiontair agus FBManna;

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Gach ceithre bliana déanfaidh an 
Coimisiún, as a stuaim féin agus i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit, 
meastóireacht ar na ranníocaíochtaí ó CED.

1. Gach ceithre bliana déanfaidh an 
Coimisiún, as a stuaim féin agus i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit, 
meastóireacht ar na ranníocaíochtaí ó 
CECD, agus freagróidh an mheastóireacht 
sin do chúrsaí inscne lena n-áirítear 
measúnú tionchair ina dhiaidh sin ar a 
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iarratas ar an leibhéal náisiúnta, ar an 
leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal 
áitiúil. 

Chun críche na meastóireachta dá 
dtagraítear sa chéad fhomhír, baileoidh 
na Ballstáit na sonraí uile atá ar fáil 
maidir le cásanna CECD agus oibrithe 
cuidithe.



AD\1165588GA.docx 25/26 PE627.617v02-00

GA

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CECD)

Tagairtí COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

An Coiste freagrach
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

EMPL
11.6.2018

Tuairim ó
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

INTA
11.6.2018

Rapóirtéir
       Dáta an cheapacháin

Karoline Graswander-Hainz
29.8.2018

Pléite sa choiste 27.9.2018

Dáta an ghlactha 11.10.2018

Toradh na vótála críochnaithí +:
–:
0:

27
10
0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil 
chríochnaitheach

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel 
Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, 
Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, 
Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, 
Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie 
Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada 
Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim 
Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan 
Zahradil

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an 
vótáil chríochnaitheach

Goffredo Maria Bettini, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

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

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo 
Radoš, Anders Sellström



PE627.617v02-00 26/26 AD\1165588GA.docx

GA

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH 

27 +

EFDD Tiziana Beghin

ENF France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe 
Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, 
Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam 
Szejnfeld

S&D Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude 
Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-
Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE Heidi Hautala, Yannick Jadot

10 –

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, J. Radoš

ECR C. Hoc, Sander Loones, S. Ożóg, Jan Zahradil

EFDD William (Iarla) Dartmouth,

EPP Christofer Fjellner, Anders Sellström

0 0

– –

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


	1165588GA.docx

