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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha, mar an coiste atá 
freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Is mór idir cuspóirí ionstraime um 
réamhaontachais agus cuspóirí ginearálta 
ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais mar 
gurb é is aidhm leis an ionstraim na 
tairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I le 
haghaidh bhallraíocht an Aontais amach 
anseo a ullmhú agus tacú lena bpróiseas 
aontachais. Dá bhrí sin, tá sé 
ríthábhachtach ionstraim shaincheaptha a 
bheith ann a thacaíonn leis an méadú, agus 
san am céanna ionstraim a dhéanann a 
chomhlántacht le cuspóirí ginearálta 
ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais 
agus leis an Ionstraim maidir leis an 
gComharsanacht, an Fhorbairt agus an 
Comhar Idirnáisiúnta (NDICI).

(2) Is mór idir cuspóirí ionstraime um 
réamhaontachais agus cuspóirí ginearálta 
ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais mar 
gurb é is aidhm leis an ionstraim sin na 
tairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I le 
haghaidh bhallraíocht an Aontais amach 
anseo a ullmhú agus tacú lena bpróiseas 
aontachais. Dá bhrí sin, tá sé 
ríthábhachtach ionstraim shaincheaptha a 
bheith ann a thacaíonn leis an méadú, agus, 
ag an am céanna, a comhlántacht agus a 
comhsheasmhacht le cuspóirí ginearálta 
ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais 
agus leis an Ionstraim maidir leis an 
gComharsanacht, an Fhorbairt agus an 
Comhar Idirnáisiúnta (NDICI) a áirithiú.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Infheistíocht sa tsíochán, i slándáil 
agus sa chobhsaíocht san Eoraip is ea 
beartas an Aontais um méadú. Cuireann sé 
deiseanna breise eacnamaíocha agus 
trádála ar fáil a rachaidh chun sochair 
fhrithpháirteach don Aontas agus do na 
stáit ar mian leo teacht isteach san Aontas. 

(5) Infheistíocht sa tsíochán, i slándáil 
agus sa chobhsaíocht san Eoraip is ea 
beartas an Aontais um méadú. Cuireann sé 
deiseanna breise eacnamaíocha agus
trádála ar fáil a rachaidh chun sochair 
fhrithpháirteach don Aontas agus do na 
Ballstáit ar mian leo teacht isteach san 
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Tá tionchar cumhachtach claochlaitheach 
ar stát nuair a thuigtear dó go mbainfear 
ballraíocht den Aontas amach, rud a 
chuireann athruithe dearfacha 
daonlathacha, polaitiúla, eacnamaíocha 
agus sochaíocha i bhfeidhm.

Aontas agus tugann sé urraim ag an am 
céanna don phrionsabal maidir le 
comhtháthú neamhshiméadrach agus 
forásach chun claochlú rianúil a áirithiú 
i gcás gheilleagair leochaileacha na 
mBallstát ar mian leo teacht isteach san 
Aontas. Bíonn tionchar cumhachtach 
claochlaitheach ar Bhallstát nuair a 
thuigtear dó go mbainfear ballraíocht den 
Aontas amach, rud a chuireann athruithe 
dearfacha daonlathacha, polaitiúla, 
eacnamaíocha agus sochaíocha i bhfeidhm.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ba cheart cúnamh a sholáthar 
freisin i gcomhlíonadh na gcomhaontuithe 
arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas leis na 
tairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I. Ba 
cheart an cúnamh sin a dhíriú go príomha 
ar chúnamh a thabhairt do na 'tairbhithe' a 
liostaítear in Iarscríbhinn I chun institiúidí 
daonlathacha agus an smacht reachta a 
neartú, an bhreithiúnacht agus an riarachán 
poiblí a athchóiriú, cearta bunúsacha agus 
comhionannas inscne a urramú, 
caoinfhulaingt, cuimsiú sóisialta agus 
neamh-idirdhealú a chur chun cinn. Ba 
cheart go dtabharfadh an cúnamh tacaíocht 
do na prionsabail agus do na cearta 
ríthábhachtacha arna sainiú i gColún 
Eorpach na gCeart Sóisialta16. Maidir leis 
an gcúnamh, ba cheart leanúint de na 
hiarrachtaí chun an comhar réigiúnach, 
macrairéigiúnach agus trasteorann agus an 
fhorbairt chríochach a chur chun cinn leis, 
lena náirítear trí straitéisí 
macrairéigiúnacha an Aontais a chur chun 
feidhme. Ba cheart dó freisin a bhforbairt 
eacnamaíoch agus shóisialta agus rialachas 
eacnamaíoch a fheabhsú, rud a 
thabharfaidh buntaca do chlár oibre maidir 

(7) Ba cheart cúnamh a sholáthar 
freisin i gcomhréir leis na comhaontuithe 
arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas leis na 
tairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I. 
Leis an gcúnamh, ba cheart go ndíreofaí go 
príomha ar chúnamh a thabhairt do na 
tairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I 
chun institiúidí daonlathacha agus an 
smacht reachta a neartú, an bhreithiúnacht 
agus an riarachán poiblí a athchóiriú, cearta 
bunúsacha a urramú agus comhionannas 
inscne, caoinfhulaingt, cuimsiú sóisialta 
agus neamh-idirdhealú a chur chun cinn. 
Ina theannta sin, leis an gcúnamh, ba cheart 
go dtabharfaí tacaíocht do na 
príomhphrionsabail agus na príomhchearta 
mar a shainmhínítear i gColún Eorpach na 
gCeart Sóisialta16. Leis an gcúnamh, ba 
cheart go leanfaí de na hiarrachtaí atá ar 
bun acu an comhar réigiúnach, 
macrairéigiúnach agus trasteorann agus an 
fhorbairt chríochach a chur chun cinn, lena 
n-áirítear trí straitéisí macrairéigiúnacha de 
chuid an Aontais a chur chun feidhme. Ina 
theannta sin, ba cheart dó dea-chaidreamh 
comharsanachta, athmhuintearas agus 
comhar réigiúnach a chur chun cinn. Ba 



AD\1171028GA.docx 5/21 PE628.720v03-00

GA

le fás cliste, inbhuanaithe agus 
uilechuimsitheach trí fhorbairt réigiúnach, 
talmhaíocht agus forbairt tuaithe, beartais 
shóisialta agus fostaíochta agus forbairt an 
gheilleagair dhigitigh agus na sochaí digití 
a chur chun feidhme, i gcomhréir leis an 
dtionscnamh suaitheanta an Clár Oibre 
Digiteach do na Balcáin Thiar freisin.

cheart dó a bhforbairt eacnamaíoch agus 
shóisialta agus rialachas eacnamaíoch a 
fheabhsú, comhtháthú eacnamaíoch le 
margadh aonair AE a chothú, lena n-
áirítear comhar custaim, trádáil atá cóir 
agus oscailte a chur chun cinn, rud a 
thabharfaidh buntaca do chlár oibre maidir 
le fás cliste, inbhuanaithe agus 
uilechuimsitheach trí fhorbairt réigiúnach, 
talmhaíocht agus forbairt tuaithe, beartais 
shóisialta agus fostaíochta agus forbairt an 
gheilleagair dhigitigh agus na sochaí digití 
a chur chun feidhme, i gcomhréir leis an 
dtionscnamh suaitheanta freisin dar teideal 
an Clár Oibre Digiteach do na Balcáin 
Thiar.

_________________ _________________

16 Colún Eorpach na gCeart Sóisialta arna 
fhógairt go solúnta ag Parlaimint na 
hEorpa, ag an gComhairle agus ag an 
gCoimisiún ag an gCruinniú Mullaigh 
speisialta Sóisialta Göteborg do phoist 
chóra agus d'fhás an 17 Samhain 2017.

16 Colún Eorpach na gCeart Sóisialta arna 
fhógairt go solúnta ag Parlaimint na 
hEorpa, ag an gComhairle agus ag an 
gCoimisiún ag Cruinniú Mullaigh Sóisialta 
Göteborg do Phoist Chóra agus d'Fhás, 
Göteborg an 17 Samhain 2017.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Ba cheart don Aontas tacú leis an 
trasdul i dtreo an aontachais ar mhaithe le 
leas na dtairbhithe a liostaítear in 
Iarscríbhinn I, bunaithe ar an taithí atá ag 
na Ballstáit. Ba cheart don chomhar seo 
díriú go háirithe ar an taithí atá faighte ag 
na Ballstáit sa phróiseas athchóirithe a 
roinnt.

(8) Ba cheart don Aontas tacú leis an 
trasdul i dtreo an aontachais ar mhaithe le 
leas na dtairbhithe a liostaítear in 
Iarscríbhinn I, bunaithe ar an taithí atá ag a 
mBallstáit. Ba cheart don chomhar seo 
díriú go háirithe ar an taithí atá faighte ag 
na Ballstáit sa phróiseas athchóirithe a 
roinnt, go háirithe ar an gcomhar 
eacnamaíoch agus custaim a fheabhsú 
agus ar ghníomhaíocht chomhpháirteach 
chun comhrac in aghaidh an éillithe, na 
smuigleála, an sciúrtha airgid agus an 
ghóchumtha;

Leasú 5
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9a) Ba cheart don Choimisiún na 
tairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I a 
spreagadh chun oibriú i gcomhar leis an 
Aontas maidir leis an obair atá ar bun 
aige i dtaca leis an  iltaobhachas a chur 
chun cinn agus le tuilleadh neartaithe a 
dhéanamh ar an gcóras trádála 
idirnáisiúnta, lena n-áirítear athchóirithe 
WTO.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Na príomhdhúshláin atá ann don 
chuid is mó de na tairbhithe a liostaítear in 
Iarscríbhinn I an smacht reachta, lena 
náirítear an comhrac in aghaidh an éillithe 
agus na coireachta eagraithe, a neartú agus 
an dea-rialachas a neartú, lena náirítear an 
riarachán poiblí a athchóiriú, agus tá sin 
bunriachtanach chun go ndruidfeadh 
tairbhithe i dtreo an Aontais agus chun na 
hoibleagáidí a bhaineann le ballraíocht an 
Aontais a ghlacadh chucu féin ina 
niomláine dá éis sin. I bhfianaise go 
mbeidh na hathchóirithe atá le baint 
amach sna réimsí sin níos fadtéarmaí 
agus i bhfianaise an ghá atá le cuntais 
teiste a fhorbairt, ba cheart don chúnamh 
airgeadais faoin Rialachán seo aghaidh a 
thabhairt ar na ceanglais a chuirtear ar 
na tairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn 
I sa réimse sin a luaithe is féidir.

(11) Na príomhdhúshláin atá ann do 
bhunáite na dtairbhithe a liostaítear in 
Iarscríbhinn I ná neartú a dhéanamh ar an 
smacht reachta, lena n-áirítear an comhrac 
in aghaidh an éillithe, an sciúrtha airgid
agus na coireachta eagraithe, agus ar an 
dea-rialachas, lena n-áirítear an riarachán 
poiblí a athchóiriú, neamhspleáchas na 
mbreithiúna, trédhearcacht, soláthar 
poiblí, iomaíocht, státchabhair, maoin 
intleachtúil agus infheistíochtaí coigríche, 
agus tá sin bunriachtanach chun go 
ndruidfeadh na tairbhithe i dtreo an 
Aontais agus chun na hoibleagáidí a 
bhaineann le ballraíocht an Aontais a 
ghlacadh chucu féin ina n-iomláine dá éis 
sin.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
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Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) I gcomhréir le prionsabal an 
daonlathais rannpháirtigh, ba cheart don 
Choimisiún formhaoirsiú parlaiminteach a 
spreagadh i ngach tairbhí a liostaítear in 
Iarscríbhinn I.

(12) I gcomhréir le prionsabal an 
daonlathais rannpháirtigh, ba cheart don 
Choimisiún, i ndlúthchomhar le 
Parlaimint na hEorpa,  formhaoirsiú 
parlaiminteach agus ról 
réamhghníomhach na bParlaimintí 
náisiúnta i bpróiseas aontachais AE agus 
comhlíonadh na gcritéar aontachais a 
spreagadh i ngach tairbhí a liostaítear in 
Iarscríbhinn I.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Is gá do na tairbhithe a liostaítear in 
Iarscríbhinn I a bheith ullmhaithe níos fearr 
chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin 
dhomhanda, amhail an fhorbairt 
inbhuanaithe agus an tathrú aeráide, agus 
iad féin a ailíniú le hiarrachtaí an Aontais 
chun tabhairt faoi na saincheisteanna sin. 
Tá tábhacht ag baint le dul i ngleic leis an 
athrú aeráide i gcomhréir leis na gealltanais 
atá tugtha ag an Aontas Comhaontú Pháras 
agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a 
chur chun feidhme, agus léiriú air sin is ea 
é gur cheart go rannchuideodh an Clár seo 
chun na gníomhaíochtaí a dhéantar ar son 
na haeráide a phríomhshruthú i mbeartais 
an Aontais agus le baint amach na sprice 
arb é atá ann 25 % de chaiteachas bhuiséad 
an Aontais a bheith ag tacú le cuspóirí 
aeráide. Le gníomhaíochtaí faoin gClár 
seo, meastar go gcaithfear 16 % 
d’imchlúdach airgeadais foriomlán an 
Chláir ar chuspóirí aeráide. Sainaithneofar 
gníomhaíochtaí ábhartha le linn ullmhú 
agus cur chun feidhme an Rialacháin seo 
agus ba cheart go mbeadh an rannchuidiú 
foriomlán ón rialachán seo mar chuid de na 

(13) Is gá do na tairbhithe a liostaítear in 
Iarscríbhinn I a bheith ullmhaithe níos fearr 
chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
dhomhanda, amhail an fhorbairt 
inbhuanaithe agus an t-athrú aeráide, 
saothrú ord domhanda atá bunaithe ar 
rialacha agus ar luachanna, agus iad féin 
a ailíniú le hiarrachtaí an Aontais chun 
tabhairt faoi na saincheisteanna sin. Tá 
tábhacht ag baint le dul i ngleic leis an 
athrú aeráide i gcomhréir leis na gealltanais 
atá tugtha ag an Aontas Comhaontú Pháras 
agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a 
chur chun feidhme, agus léiriú air sin is ea 
é gur cheart go rannchuideodh an Clár seo 
leis na gníomhaíochtaí a dhéantar ar son na 
haeráide a phríomhshruthú i mbeartais an 
Aontais agus le baint amach na sprice arb é 
atá ann 25 % de chaiteachas bhuiséad an 
Aontais a bheith ag tacú le cuspóirí 
aeráide. Le gníomhaíochtaí faoin gClár 
seo, meastar go gcaithfear 16 % 
d’imchlúdach airgeadais foriomlán an 
Chláir ar chuspóirí aeráide. Sainaithneofar 
gníomhaíochtaí ábhartha le linn ullmhú 
agus chur chun feidhme an Chláir seo, agus 



PE628.720v03-00 8/21 AD\1171028GA.docx

GA

meastóireachtaí agus na próisis 
athbhreithnithe ábhartha.

ba cheart go mbeadh an rannchuidiú 
foriomlán ón gClár seo mar chuid de na 
meastóireachtaí agus na próisis 
athbhreithnithe ábhartha.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14 a) Ba cheart go rannchuideodh 
gníomhaíochtaí faoin Rialachán seo 
freisin leis na gnéithe de chaidreamh 
seachtrach an Aontais a bhaineann leis 
an trádáil, amhail na tionscnaimh dar 
teideal Cúnamh don Trádáil, an comhar 
le triú tíortha maidir le díchill chuí sa 
slabhra soláthair do stán, do tantalum 
agus do tungsten, dá mianta agus d’ór 
agus Próiseas Kimberley, an Comhshocrú 
Inbhuanaitheachta, an faireachán ar 
ghealltanais triú tíortha faoi Rialachán 
GSP chun comhtháthú polaitiúil ar 
leibhéal AE a áirithiú agus rialacha agus 
rialacháin trádála a choimirciú agus a 
chur chun tuilleadh laistigh de chreat 
iltaobhach;

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Na tosaíochtaí le haghaidh 
gníomhaíochta chun cuspóirí sna réimsí 
ábhartha beartais a bhaint amach, a 
dtacófar leo faoin Rialachán seo, ba cheart 
iad a shainiú i gcreat clársceideálaithe a 
bhunóidh an Coimisiún do ré Chreat 
Airgeadais Ilbhliantúil an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhpháirt 
leis na tairbhithe a liostaítear in 
Iarscríbhinn I, bunaithe ar an gclár oibre 

(17) Na tosaíochtaí le haghaidh 
gníomhaíochta chun cuspóirí sna réimsí 
ábhartha beartais a bhaint amach, a 
dtacófar leo faoin Rialachán seo, ba cheart 
iad a shainiú i gcreat clársceideálaithe a 
bhunóidh an Coimisiún, i gcomhar le 
Parlaimint na hEorpa, do ré Chreat 
Airgeadais Ilbhliantúil an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhpháirt 
leis na tairbhithe a liostaítear in 
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um méadú agus ar a riachtanais shonracha, 
i gcomhréir leis na cuspóirí ginearálta agus 
sonracha a shainítear sa Rialachán seo, 
agus aird chuí á tabhairt ar na straitéisí 
ábhartha náisiúnta. Ba cheart don chreat 
clársceideálaithe na réimsí a dtabharfar 
tacaíocht dóibh a shainaithint trí 
leithdháileadh táscach a thabhairt mar 
chúnamh in aghaidh na réimse tacaíochta, 
lena náirítear meastúchán maidir leis na 
speansais a bhaineann leis an aeráid.

Iarscríbhinn I, bunaithe ar an gclár oibre 
um méadú agus ar a riachtanais shonracha, 
i gcomhréir leis na cuspóirí ginearálta agus 
sonracha a shainítear sa Rialachán seo, 
agus aird chuí á tabhairt ar na straitéisí 
ábhartha náisiúnta. Ba cheart don chreat 
clársceideálaithe na réimsí a dtabharfar 
tacaíocht dóibh a shainaithint trí 
leithdháileadh táscach a thabhairt mar 
chúnamh in aghaidh na réimse tacaíochta, 
lena n-áirítear meastachán ar na speansais a 
bhaineann leis an aeráid.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Is é leas an Aontais é cuidiú leis na 
tairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I ina 
niarrachtaí maidir le hathchóiriú chun 
ballraíocht Aontais a bhaint amach. Ba 
cheart cúnamh a bhainistiú le fócas láidir ar 
thorthaí agus le dreasachtaí dóibh siúd a 
léiríonn a dtiomantas don athchóiriú tríd an 
gcúnamh réamhaontachais a chur chun 
feidhme go héifeachtúil agus trí dhul chun 
cinn a dhéanamh chun na critéir 
bhallraíochta a chomhlíonadh.

(18) Is chun leasa an Aontais é cuidiú 
leis na tairbhithe a liostaítear in 
Iarscríbhinn I ina n-iarrachtaí maidir le 
hathchóiriú a dhéanamh d’fhonn 
ballraíocht Aontais a bhaint amach. Ba 
cheart cúnamh a bhainistiú le béim láidir ar 
thorthaí agus le dreasachtaí dóibh siúd a 
léiríonn a dtiomantas don athchóiriú tríd an 
gcúnamh réamhaontachais a chur chun 
feidhme go héifeachtúil agus trí dhul chun 
cinn a dhéanamh ionsar na critéir 
bhallraíochta a chomhlíonadh. Dul chun 
cinn suntasach ag na tairbhithe maidir 
lena dtimpeallacht eacnamaíoch a oscailt 
i gcomhréir le Conarthaí AE agus le 
Comhaontuithe WTO agus maidir le 
comhaontuithe atá ann cheana leis an 
Aontas a chur chun feidhme ina n-
iomláine, céim dhearfach a bheadh ann 
d’fhonn ballraíocht a ghlacadh san 
Aontas.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Ba cheart don trasdul ó bhainistiú 
díreach na gcistí réamhaontachais ag an 
gCoimisiún go bainistiú indíreach ag na 
tairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I a 
bheith forásach agus i gcomhréir le cumas 
na dtairbhithe sin faoi seach. Ba cheart go 
leanfadh an cúnamh d'úsáid a bhaint as na 
struchtúir agus as na hionstraimí a 
chruthaigh go raibh fiúntas leo sa phróiseas 
réamhaontachais.

(19) Ba cheart don trasdul ó bhainistiú 
díreach na gcistí réamhaontachais ag an 
gCoimisiún go bainistiú indíreach ag na 
tairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I a 
bheith forásach agus i gcomhréir le cumas 
na dtairbhithe sin faoi seach. Ba cheart an 
trasdul a fhionraí má bhíonn cistí AE á n-
úsáid ar bhealach neamhéifeachtúil, agus 
easnaimh shuntasacha ó thaobh 
oibleagáidí ábhartha mar thoradh air sin.
Ba cheart go leanfadh an cúnamh d'úsáid a 
bhaint as na struchtúir agus as na 
hionstraimí a chruthaigh go raibh fiúntas 
leo sa phróiseas réamhaontachais.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Ba cheart go bhféachfadh an 
tAontas leis an úsáid is éifeachtaí a bhaint 
as na hacmhainní atá ar fáil chun an 
tionchar is fearr is féidir a bheith ar a 
ghníomhaíocht sheachtrach. Ba cheart é sin 
a bhaint amach trí chomhtháthú agus trí 
chomhlántacht idir ionstraimí maoinithe 
seachtracha an Aontais, chomh maith le 
sineirgíochtaí chruthú idir beartais agus 
cláir eile de chuid an Aontais. Áirítear ar 
an méid sin, i gcás inarb iomchuí, 
comhtháthú agus comhlántacht maidir le 
chúnamh macra-airgeadais.

(20) Ba cheart go bhféachfadh an 
tAontas leis an úsáid is éifeachtaí a bhaint 
as na hacmhainní atá ar fáil chun an 
tionchar is fearr is féidir a bheith ag a 
ghníomhaíocht sheachtrach. Ba cheart é sin 
a bhaint amach trí chomhtháthú agus trí 
chomhlántacht i measc ionstraimí 
maoinithe seachtracha an Aontais, mar aon 
le sineirgí a chruthú idir beartais agus cláir 
eile de chuid an Aontais, caidreamh 
trádála idir an tAontas agus na tairbhithe 
in Iarscríbhinn I go háirithe. Áirítear ar 
an méid sin, i gcás inarb iomchuí, 
comhtháthú agus comhlántacht le cúnamh 
macra-airgeadais.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(26) Is minic a chuirtear gníomhaíochtaí 
seachtracha chun feidhme i dtimpeallacht 
an-ghuagach lenar gá oiriúnú leanúnach 
tapa do riachtanais chomhpháirtithe an 
Aontais atá ag teacht chun cinn agus do 
dhúshláin dhomhanda amhail cearta 
daonna, an daonlathas agus an dea-
rialachas, an tslándáil agus an 
chobhsaíocht, athrú aeráide agus an 
comhshaol, agus imirce mhídhleathach 
agus na bunchúiseanna léi. Chun 
prionsabal na hintuarthachta agus an gá atá 
le freagairt go mear do riachtanais nua a 
thabhairt le chéile, ní mór cur chun 
feidhme airgeadais na gclár a oiriúnú dá 
bharr sin. Chun cur le cumas an Aontais 
freagairt do riachtanais neamhthuartha, 
agus urraim á tabhairt don phrionsabal go 
leagtar amach buiséad an Aontais gach 
bliain, ba cheart an deis a fhorchoimeád sa 
Rialachán seo chun an tsolúbthacht a chur i 
bhfeidhm, lenar féidir leis an Rialachán 
Airgeadais a chur i bhfeidhm maidir le 
beartais eile cheana féin, mar atá cistí a 
thabhairt anonn agus a athghealladh cistí a 
gealladh roimhe, chun a áirithiú go 
mbainfear úsáid éifeachtúil as cistí an 
Aontais le haghaidh shaoránaigh an 
Aontais agus na dtairbhithe a liostaítear in 
Iarscríbhinn I araon, agus chun an leas is 
mó is féidir a bhaint as cistí an Aontais 
Eorpaigh, dá réir sin, le haghaidh 
idirghabhálacha ghníomhaíochtaí 
seachtracha an Aontais Eorpaigh.

(26) Is minic a chuirtear gníomhaíochtaí 
seachtracha chun feidhme i dtimpeallacht 
an-ghuagach lenar gá oiriúnú leanúnach 
tapa do riachtanais chomhpháirtithe an 
Aontais atá ag teacht chun cinn agus do 
dhúshláin dhomhanda amhail cearta 
daonna, an daonlathas agus an dea-
rialachas, an tslándáil agus an 
chobhsaíocht, an t-athrú aeráide agus an 
comhshaol, an chaomhnaitheacht agus an 
imirce mhídhleathach agus na 
bunchúiseanna léi. Chun prionsabal na 
hintuarthachta agus an gá atá le freagairt go 
mear do riachtanais nua a thabhairt le 
chéile, is gá cur chun feidhme airgeadais
na gclár a oiriúnú. Chun cur le cumas an 
Aontais freagairt do riachtanais 
neamhthuartha, agus urraim á tabhairt ag 
an am céanna an prionsabal go leagtar 
amach buiséad an Aontais gach bliain, ba 
cheart an deis a fhorchoimeád sa Rialachán 
seo na solúbthachtaí a chur i bhfeidhm, rud 
is féidir a dhéanamh cheana leis an 
Rialachán Airgeadais maidir le beartais 
eile, eadhon cistí a thabhairt anonn agus 
athghealladh cistí a gealladh roimhe, chun 
a áirithiú go mbainfear úsáid éifeachtúil as 
cistí an Aontais le haghaidh shaoránaigh an 
Aontais agus na dtairbhithe a liostaítear in 
Iarscríbhinn I, agus chun an leas is mó is 
féidir a bhaint as cistí an Aontais Eorpaigh 
atá ar fáil le haghaidh idirghabhálacha 
ghníomhaíochtaí seachtracha an Aontais 
Eorpaigh.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é an aidhm a bheidh leis an 
Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais 
(‘IPA III’) tacú leis na tairbhithe a 
liostaítear in Iarscríbhinn I i nglacadh agus 
i gcur chun feidhme na nathchóirithe 
polaitiúla, institiúideacha, dlí, riaracháin, 

1. Is é an aidhm a bheidh leis an 
Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais 
(‘IPA III’) tacú leis na tairbhithe a 
liostaítear in Iarscríbhinn I i nglacadh agus 
i gcur chun feidhme na n-athchóirithe 
polaitiúla, institiúideacha, dlí, riaracháin, 
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sóisialta agus eacnamaíocha a theastaíonn 
ó na tairbhithe sin, cloí le luachanna an 
Aontais agus chun iad féin a chur i 
gcomhréir de réir a chéile le rialacha, 
caighdeáin, beartais agus cleachtais an 
Aontais d’fhonn ballraíocht a ghlacadh san 
Aontas, agus trína bhíthin sin cur lena 
gcobhsaíocht, lena slándáil agus lena 
rathúnas.

sóisialta agus eacnamaíocha a theastaíonn 
ó na tairbhithe sin chun acquis agus
luachanna an Aontais a chomhlíonadh agus 
chun iad féin a chur i gcomhréir de réir a 
chéile le rialacha, caighdeáin, beartais agus 
cleachtais an Aontais d’fhonn ballraíocht a 
ghlacadh san Aontas, agus trína bhíthin sin 
cur lena gcobhsaíocht, lena slándáil agus 
lena rathúnas.

Leasú 16

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) Éifeachtacht an riaracháin phoiblí a 
threisiú agus tacú le hathchóirithe 
struchtúracha agus le dea-rialachas ar gach 
leibhéal;

(b) Éifeachtacht an riaracháin phoiblí a 
threisiú, neamhspleáchas na mbreithiúna, 
an smacht reatha, an urraim do chearta 
an duine agus do chearta bunúsacha a 
áirithiú agus tacú le hathchóirithe 
struchtúracha agus le dea-rialachas ar gach 
leibhéal, lena n-áirítear i réimse an 
tsoláthair phoiblí, i réimse na 
státchabhrach, i réimse na hiomaíochta, i 
réimse na hinfheistíochta coigríche agus i 
réimse na maoine intleachtúla;

Leasú 17

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) Na rialacha, na caighdeáin, na 
beartais agus cleachtais na dtairbhithe a 
liostaítear in Iarscríbhinn I a mhúnlú i 
gcomhréir leo siúd de chuid an 
Choimisiúin agus athmhuintearas agus dea-
chaidrimh a threisiú idir comharsanaigh, 
chomh maith le teagmhálacha agus 
cumarsáid idir daoine;

(c) Rialacha, caighdeáin, beartais agus 
cleachtais na dtairbhithe a liostaítear in 
Iarscríbhinn I a mhúnlú i gcomhréir leo 
siúd de chuid an Aontais, agus freisin 
d’fhonn sochar iomlán a bhaint as na 
hionstraimí déthaobhacha 
comhtháthaithe eacnamaíoch dá 
bhforáiltear le Comhaontuithe 
Cobhsaíochta agus Comhlathachais, agus 
athmhuintearas agus dea-chaidreamh a 
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threisiú idir comharsanaigh, chomh maith 
le teagmhálacha agus cumarsáid idir 
daoine;

Leasú 18

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) Forbairt eacnamaíoch agus 
shóisialta a neartú lena náirítear trí 
idirnascacht mhéadaithe agus forbairt 
réigiúnach, forbairt talmhaíochta agus 
tuaithe agus beartais shóisialta agus 
fostaíochta, chun cosaint comhshaoil a 
threisiú, buanseasmhacht a mhéadú in 
aghaidh an athraithe aeráide, dlús a chur 
leis an athrú i dtreo geilleagar 
ísealcharbóin agus an geilleagar digiteach 
agus an tsochaí dhigiteach a fhorbairt.

(d) Forbairt eacnamaíoch agus 
shóisialta agus comhar eacnamaíoch agus 
sóisialta a neartú lena n-áirítear trí 
idirnascacht mhéadaithe agus forbairt 
réigiúnach, forbairt talmhaíochta agus 
tuaithe, comhchuibhiú caighdeán 
sláintíochta agus fíteashláintíochta agus 
beartais shóisialta agus fostaíochta, chun 
cosaint comhshaoil a threisiú, 
buanseasmhacht in aghaidh an athraithe 
aeráide a mhéadú, dlús a chur leis an athrú 
i dtreo geilleagar ísealcharbóin agus an 
geilleagar digiteach agus an tsochaí 
dhigiteach a fhorbairt.

Leasú 19

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) Tacú le comhar críochach agus 
trasteorann.

(e) Tacú le comhar críochach agus 
trasteorann, lena n-áirítear thar 
theorainneacha muirí agus feabhas a 
chur ar an gcaidreamh trádála agus 
eacnamaíoch trí chomhaontuithe atá ann 
cheana leis an Aontas a chur chun 
feidhme ina n-iomláine agus tríd an 
smuigleáil agus an góchumadh a 
chomhrac.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 6 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. An creat beartais um méadú arna
sainiú ag an gComhairle Eorpach agus ag 
an gComhairle, na comhaontuithe lena 
leagtar síos caidreamh atá ceangailteach de 
réir dlí leis na tairbhithe a liostaítear in 
Iarscríbhinn I, chomh maith le rúin 
ábhartha ó Pharlaimint na hEorpa, 
teachtaireachtaí ón gCoimisiún nó 
Teachtaireachtaí comhpháirteacha ón 
gCoimisiún agus óArdionadaí an Aontais 
do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas 
Slándála, siúd uile a bheidh sa chreat 
beartais foriomlán le haghaidh cur chun 
feidhme an rialacháin seo. Áiritheoidh an 
Coimisiún go mbeidh comhleanúnachas 
idir an cúnamh agus an creat beartais um 
méadú.

1. An creat beartais um méadú arna 
sainiú ag an gComhairle Eorpach agus ag 
an gComhairle, na comhaontuithe lena 
leagtar síos caidreamh atá ceangailteach de 
réir dlí leis na tairbhithe a liostaítear in 
Iarscríbhinn I, chomh maith le rúin 
ábhartha ó Pharlaimint na hEorpa, torthaí 
agus tátail na ngrúpaí faireacháin, misin 
agus toscaireachtaí Pharlaimint na hEorpa, 
teachtaireachtaí ón gCoimisiún nó 
Teachtaireachtaí comhpháirteacha ón 
gCoimisiún agus ó Ardionadaí an Aontais 
do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas 
Slándála, siúd uile a bheidh sa chreat 
beartais foriomlán le haghaidh cur chun 
feidhme an rialacháin seo. Áiritheoidh an 
Coimisiún go mbeidh comhleanúnachas 
idir an cúnamh agus an creat beartais um 
méadú.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Déanfar leithdháileadh cothrom, 
dípholaitithe agus neamh-
idirdhealaitheach a áirithiú ar fud na tíre 
agus i leith leibhéil uile na sochaí;

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Beidh an cúnamh faoi IPA III 
bunaithe ar chreat clársceidealaithe IPA le 
haghaidh cuspóirí sonracha a thabhairt i 
gcrích dá dtagraítear in Airteagal 3. Is é an 

1. Beidh an cúnamh faoi IPA III 
bunaithe ar chreat clársceidealaithe IPA 
chun na cuspóirí sonracha dá dtagraítear in 
Airteagal 3 a bhaint amach. Is é an 
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Coimisiún a bhunóidh an creat 
clársceidealaithe IPA don tréimhse a 
bhaineann le creat airgeadais ilbhliantúil an 
Aontais.

Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle le 
Parlaimint na hEorpa, a bhunóidh an creat 
clársceidealaithe IPA ar feadh ré chreat 
airgeadais ilbhliantúil an Aontais.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Díreofar an cúnamh ar chás sonrach na 
dtairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I, 
agus déanfar é a choigeartú do na cásanna 
sin, agus aird á tabhairt ar na hiarrachtaí 
breise a mbeidh gá leo chun na critéir 
bhallraíochta a chomhlíonadh chomh maith 
le cumais na dtairbhithe sin. Déanfar an 
cúnamh a dhifreáil maidir le raon feidhme 
agus déine i gcomhréir le riachtanais, le 
tiomantas d’athchóirithe agus leis an dul 
chun cinn atá déanta maidir leis na 
hathchóirithe sin a chur chun feidhme.

Díreofar an cúnamh ar chás sonrach na 
dtairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I, 
agus déanfar é a choigeartú do na cásanna 
sin, agus aird á tabhairt ar an dul chun 
cinn breise a mbeidh gá leis chun na critéir 
bhallraíochta a chomhlíonadh chomh maith 
le cumais na dtairbhithe sin. Déanfar an 
cúnamh a dhifreáil maidir le raon feidhme 
agus déine i gcomhréir le riachtanais, le 
tiomantas d’athchóirithe agus leis an dul 
chun cinn atá déanta maidir leis na 
hathchóirithe sin a chur chun feidhme, 
agus aird á tabhairt ar an ngá atá le 
forbairt agus fás eacnamaíoch 
inbhuanaithe, le timpeallacht mhaith 
ghnó agus infheistíochta agus le 
comhdhlúthú fioscach. Déanfaidh an 
Coimisiún faireachán agus meastóireacht 
rialta ar an dul chun cinn. 

Déanfar an cúnamh ón Aontas a fhionraí 
nó a fhionraí go páirteach i gcás dul chun 
cinn míshásúil a bheith á dhéanamh 
ionsar chuspóirí sonracha a ghnóthú, 
mar a leagtar amach in Airteagal 3, nó 
má mhainníonn tairbhí urraim a 
thabhairt do phrionsabal an daonlathais, 
don smacht reatha, do chearta an duine 
agus do chearta bunúsacha nó má 
sháraíonn sé na gealltanais a thugtar sna 
comhaontuithe ábhartha arna dtabhairt i 
gcrích leis an Aontas. Faoi na 
coinníollacha céanna agus arna iarraidh 
sin do Pharlaimint na hEorpa, déanfaidh 
an Coimisiún scrúdú ar fhionraí nó ar 
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fhionraí páirteach an chúnaimh ón 
Aontas, agus tabharfaidh sé tuairisc di 
ina mbeidh údar leis an gcinneadh.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5 a. Déanfaidh an Coimisiún 
dlúthfhaireachán le linn phróiseas iomlán 
chur chun feidhme na dtionscadal trí 
shásra daingean agus comhsheasmhach, 
déanfaidh sé anailís chainníochtúil agus 
cháilíochtúil ar an meastóireacht, agus 
déanfaidh sé rianú ar an dul chun cinn 
maidir leis na cuspóirí arna leagan 
amach, chun freagracht níos fearr, 
trédhearcacht agus spriocdhíriú 
feabhsaithe ar an gcaiteachas faoi na cistí 
a áirithiú. Tá sé de chumhacht ag 
Parlaimint na hEorpa iarraidh a 
thíolacadh don Choimisiún go ndéanfadh 
sé scrúdú ar chásanna sonracha nár lean 
na tairbhithe an nós imeachta a leagtar 
síos sa Rialachán seo, agus na bearta is 
gá a dhéanamh, má bhíonn forais ann 
chuige sin;

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) Feidhmiú ceart na n-institiúidí is gá 
a bhunú agus a chur chun cinn go luath 
chun an smacht reachta a chinntiú. Sa 
réimse seo, díreoidh idirghabhálacha ar na 
haidhmeanna seo a leanas: córais 
bhreithiúnacha atá neamhspleách, 
cuntasach agus éifeachtúil a chur ar bun, 
lena n-áirítear córais maidir le hardú céime, 
le meastóireacht agus le hearcaíocht a 

(a) Feidhmiú ceart na n-institiúidí is gá 
a bhunú agus a chur chun cinn go luath a 
bhfuil gá leis chun an smacht reachta a 
chinntiú. Sa réimse seo, díreoidh 
idirghabhálacha ar na haidhmeanna seo a 
leanas: scaradh cumhachtaí, córais 
bhreithiúnacha atá neamhspleách, 
cuntasach agus éifeachtúil a bhunú, lena n-
áirítear córais maidir le hardú céime, le 
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bheidh trédhearcach agus bunaithe ar 
fhiúntas agus comhar breithiúnach a chur 
chun cinn agus nósanna imeachta 
éifeachtacha araíonachta i gcás éagóra; 
lena áirithiú go mbunófar córais 
stóinseacha chun na teorainneacha a 
chosaint, sreabha imirce a bhainistiú agus 
tearmann a chur ar fáil dóibh siúd a bhfuil 
sin uathu; uirlisí éifeachtacha a fhorbairt 
chun coireacht eagraithe, gáinneáil ar 
neacha daonna, smuigleáil imirceoirí, 
sciúradh airgid/maoiniú 
sceimhlitheoireachta agus éilliú a chosc 
agus a throid; cearta an duine a chur chun 
cinn agus a chosaint, cearta daoine ar de 
ghrúpaí mionlaigh iad lena n-áirítear na 
Romaigh, mar aon le daoine leispiacha, 
aeracha, déghnéasacha, trasinscneacha 
agus idirinscneacha agus na saoirsí 
bunúsacha, mar aon le saoirse na meán 
agus cosaint sonraí.

meastóireacht agus le hearcaíocht a bheidh 
trédhearcach agus bunaithe ar fhiúntas agus 
comhar breithiúnach a chur chun cinn agus 
nósanna imeachta éifeachtacha araíonachta 
i gcás éagóra; lena áirithiú go mbunófar 
córais stóinseacha chun na teorainneacha a 
chosaint, sreafaí imirce a bhainistiú agus 
tearmann a chur ar fáil dóibh siúd atá ina 
ghátar; uirlisí éifeachtacha a fhorbairt chun 
coireacht eagraithe, gáinneáil ar dhaoine, 
smuigleáil imirceach, sciúradh 
airgid/maoiniú sceimhlitheoireachta agus 
éilliú a chosc agus a chomhrac; cearta an 
duine a chur chun cinn agus a chosaint, 
cearta daoine ar de ghrúpaí mionlaigh iad 
lena n-áirítear na Romaigh, mar aon le 
daoine leispiacha, aeracha, déghnéasacha, 
trasinscneacha agus idirinscneacha agus na 
saoirsí bunúsacha, mar aon le saoirse na 
meán an tsaoirse cainte agus cosaint 
sonraí.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) Rialachas eacnamaíoch a neartú: Is 
é an aidhm a bheidh le hidirghabhálacha 
tacú le rannpháirtíocht i bpróiseas an chláir 
choigeartaithe eacnamaíoch agus le comhar 
córasach le hinstitiúidí airgeadais maidir le 
bunphrionsabail beartais eacnamaíoch. An 
acmhainneacht chun cobhsaíocht 
mhacraeacnamaíoch a fheabhsú agus tacú 
le dul chun cinn i dtreo geilleagar margaidh 
lánfheidhmeach a mbeidh sé d’acmhainn 
aige dul i ngleic le brúanna iomaíochais 
agus fórsaí margaidh laistigh den Aontas;

(c) Rialachas eacnamaíoch a neartú: Is 
é an aidhm a bheidh le hidirghabhálacha 
tacú le rannpháirtíocht i bpróiseas an chláir 
choigeartaithe eacnamaíoch agus le comhar 
córasach le hinstitiúidí airgeadais maidir le 
bunphrionsabail beartais eacnamaíoch. 
Feabhas a chur ar an acmhainneacht chun 
cobhsaíocht mhacraeacnamaíoch a neartú 
agus tacú leis an dul chun cinn i dtreo 
forbairt inbhuanaithe agus ionsar 
gheilleagar lánfheidhmeach a mbeidh sé 
d’acmhainn aige dul i ngleic le brúanna 
iomaíochais agus fórsaí margaidh laistigh 
den Aontas;

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
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Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) Fostaíocht d’ardchaighdeán a 
chothú agus rochtain ar an margadh 
saothair. Sa réimse seo, díreoidh 
idirghabhálacha ar na haidhmeanna seo a
leanas: dul i ngleic le dífhostaíocht ard 
agus le neamhghníomhaíocht trí thacú le 
lánpháirtiú inbhuanaithe sa mhargadh 
saothair go háirithe i dtaca le daoine óga 
(go háirithe daoine nach bhfuil fostaithe, in 
oideachas nó in oiliúint (NEET), mná, 
daoine dífhostaithe go fadtéarmach agus 
gach grúpa faoi ghannionadaíocht. 
Déanfaidh bearta fostaíocht 
d’ardchaighdeán a chruthú agus tacóidh 
siad le forfheidhmiú éifeachtach rialacha 
agus caighdeáin margaidh saothair ar fud 
na críche ar fad. Príomhréimsí idirghabhála 
eile a bheidh ann tacú le comhionannas 
inscne, infhostaitheacht agus táirgeacht a 
chur chun cinn, oibrithe agus fiontair a 
chur in oiriúint don athrú, idirphlé sóisialta 
inbhuanaithe a chur ar bun mar aon le 
hinstitiúidí mhargadh an tsaothair 
a nuachóiriú agus a neartú, amhail seirbhísí 
fostaíochta poiblí agus cigireachtaí 
saothair.

(h) Fostaíocht d’ardchaighdeán agus 
rochtain ar an margadh saothair a chothú. 
Sa réimse seo, díreoidh idirghabhálacha ar 
na haidhmeanna seo a leanas: dul i ngleic 
le dífhostaíocht ard agus le 
neamhghníomhaíocht trí thacú le 
lánpháirtiú inbhuanaithe sa mhargadh 
saothair go háirithe i dtaca le daoine óga 
(go háirithe iad siúd nach bhfuil i mbun 
fostaíochta, oideachais, ná oiliúna 
(NEET)), mná, daoine atá dífhostaithe go 
fadtéarmach agus gach grúpa 
faoi ghannionadaíocht. Déanfaidh bearta 
fostaíocht d’ardchaighdeán a spreagadh 
agus tacóidh siad le forfheidhmiú 
éifeachtach rialacha agus caighdeán 
saothair agus cómhargáil bunaithe ar 
chaighdeáin saothair de chuid na 
hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair ar 
fud na críche ar fad. Príomhréimsí 
idirghabhála eile a bheidh ann ná tacú le 
comhionannas inscne, infhostaitheacht 
agus táirgeacht a chur chun cinn, oibrithe 
agus fiontair a chur in oiriúint d’athrú, 
idirphlé sóisialta inbhuanaithe a chur ar 
bun mar aon le hinstitiúidí de chuid an 
mhargaidh saothair a nuachóiriú agus a 
neartú, amhail seirbhísí fostaíochta poiblí 
agus cigireachtaí saothair.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe k

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(k) Timpeallacht na hearnála príobháidí 
a fheabhsú mar aon le hiomaíochas na 
bhfiontar, lena n-áirítear speisialtóireacht 
chliste, mar phríomhspreagthaí don fhás, 
do phoist a chruthú agus don lánpháirtiú. 
Tabharfar tosaíocht do thionscadail a 

(k) Timpeallacht na hearnála príobháidí 
a fheabhsú mar aon le hiomaíochas na 
bhfiontar, go háirithe FBManna, lena n-
áirítear speisialtóireacht chliste, mar 
phríomhspreagthaí don fhás, do chruthú 
post agus don lánpháirtiú. Tabharfar 
tosaíocht do thionscadail inbhuanaithe a 
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fheabhsaíonn an timpeallacht ghnó. fheabhsaíonn an timpeallacht ghnó.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – mír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d a) díchur bacainní 
neamhriachtanacha ar thrádáil, lena n-
áirítear constaicí maorlathacha, bacainní 
taraifí agus neamhtharaifí

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn IV – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Úsáidfear an liosta seo de phríomhtháscairí 
feidhmíochta a leanas le gur féidir 
rannchuidiú an Aontais a thomhas le 
cuspóirí sonracha a ghnóthú.

Úsáidfear an liosta seo a leanas de 
phríomhtháscairí feidhmíochta chun cabhrú 
le tomhas a dhéanamh ar rannchuidiú an 
Aontais lena chuspóirí sonracha a ghnóthú 
agus ar an dul chun cinn a bheidh déanta 
ag na tairbhithe:

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn IV – mír 1 – pointe 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

10 a. Athmhuintearas, dea-chaidreamh 
comharsanachta agus oibleagáidí 
réigiúnacha
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