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RÉASÚNÚ GEARR

Tá ár sochaí agus ár ngeilleagar á n-athrú go cuimsitheach ag an idirlíon agus ag 
teicneolaíochtaí nua. Tá níos mó infheistíochta i mbonneagar digiteach nua-aimseartha –
cosúil le ríomhaireacht ardfheidhmíochta, táirgí agus seirbhísí intleachta saorga agus 
acmhainneachtaí éifeachtacha cibearshlándála – mar aon le hinfheistíocht in ardscileanna 
digiteacha sna teicneolaíochtaí nua sin d’oibrithe agus do mhic léinn ríthábhachtach lena 
áirithiú gur féidir le saoránaigh, leis an earnáil tionsclaíochta, le gnóthaí agus le riaracháin 
phoiblí lántairbhe a bhaint as na forbairtí sin agus as an Margadh Aonair Digiteach. 

Chun nuálaíocht a spreagadh, chun dul i ngleic le hilroinnt margaidh faoi dhálaí córa agus 
cothromaithe chun agus muinín tomhaltóirí a bhaint amach, ní mór don Aontas Eorpach, do 
na Ballstáit agus don earnáil phríobháideach infheistíocht shuntasach den chineál sin a 
dhéanamh i mbonneagar agus i scileanna digiteacha. Tá sé sin ag teacht go hiomlán leis an 
iarraidh a rinne Parlaimint na hEorpa ina tuarascáil “I dtreo Gníomh um an Margadh Aonair 
Digiteach”1 ar straitéis maidir le hinfheistíocht fhadtéarmach i mbonneagar digiteach agus i 
scileanna digiteacha, agus ar thacaíocht do dhigitiú earnáil tionsclaíochta agus riarachán 
poiblí na hEorpa. 

Tá sé de chumas ag an gClár nua don Eoraip Dhigiteach a bheith ina uirlis chumhachtach 
chun tacú leis an gclaochlú digiteach sin. De bhreis air sin, déanann sé comhlánú ar chláir eile 
de chuid an Aontais Eorpaigh, tacaíonn sé le beartais eile de chuid an Aontais agus, dá réir 
sin, cruthaíonn sé éifeachtaí sineirgíochta, go háirithe leis an méid seo a leanas:

 an clár Fís na hEorpa, a thacaíonn le taighde agus le forbairt teicneolaíochtaí nua; 
 Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), a thacaíonn, inter alia, le cur in úsáid 

réiteach digiteach, an chibearshlándáil san áireamh; 
 an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, a sholáthraíonn bonneagar le haghaidh líonraí 

leathanbhanda; 
 an clár don Mhargadh Aonair, lena dtacaítear, inter alia, le sábháilteacht táirgí fad a 

bhaineann leis an mbonneagar digiteach, leis an gcibearshlándáil agus leis an intleacht 
shaorga. 

Is díol sásaimh don rapóirtéir an Clár nua don Eoraip Dhigiteach a moladh agus molann sí go 
gcoinneofaí i bpraghsanna tairseacha buiséad iomlán an Chláir, ar fiú 8.192 billiún é (i.e. 
9.194 billiún i bpraghsanna reatha), mar  a mhol an Coimisiún, i gcomhréir le comhaontú 
Pharlaimint na hEorpa bunaithe ar an rún uaithi an 14 Márta 20182. Mar sin féin, iarrann an 
rapóirtéir ar na Ballstáit agus ar an earnáil phríobháideach an ranníocaíocht airgeadais is gá a 
dhéanamh chun cuspóirí an Chláir a chomhlíonadh.

De bhreis air sin, is díol sásaimh don rapóirtéir chomhtháthú na Mol Nuálaíochta Digití reatha 
agus nua chun an Clár a chur chun feidhme. Tacóidh Moil Nuálaíochta Digití le claochlú 
digiteach earnáil tionsclaíochta na hEorpa, FBManna go háirithe, agus le claochlú digiteach 
an riaracháin phoiblí agus scaipfidh siad acmhainneachtaí digiteacha ar an leibhéal áitiúil. Dá 
réir sin, molann an rapóirtéir go gcuirfí le freagrachtaí na Mol Nuálaíochta Digití agus 
soiléiríonn sí gur cheart go mbeadh cead ag na Moil ranníocaíochtaí poiblí nó príobháideacha 
eile a fháil agus ioncam dílis arna gcruthú ag na Moil Nuálaíochta Digití a ghlacadh chucu 

                                               
1 Tuarascáil féintionscnaimh “I dtreo gníomh um an margadh aonair digiteach” (2015/2147(INI).
2 Rún Pharlaimint na hEorpa an 14 Márta 2018 maidir leis an gcéad CAI eile: Seasamh na Parlaiminte a ullmhú maidir 
le CAI sa tréimhse i ndiaidh 2020, seasamh ar thángthas air le CAI 2021-2027.
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féin. Ina theannta sin, ba cheart go mbeadh cead ag na Moil Nuálaíochta Digití a n-eagrúchán
inmheánach, a gcomhdhéanamh, a gclár oibre agus a modhanna oibre a shainmhíniú.

Tá sé mar aidhm ag an rapóirtéir seasamh le luachanna tábhachtacha an Chláir, go háirithe an 
gá go gcuirfeadh sé le comhionannas sóisialta, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas agus, i 
bhfianaise a ngannionadaíochta díréirí in TFC, prionsabal an chomhionannais inscne agus 
cearta na mban. Cuireann sí i bhfios freisin nach mór go ndíreofaí, agus an róbataic agus an
hintleachta shaorga á bhforbairt, ar chur le hacmhainneachtaí an duine seachas teacht ina n-
áit, mar a leagtar amach sa tuarascáil ó Pharlaimint na hEorpa maidir le rialacha dlí shibhialta 
faoin róbataic agus cuireann sí i bhfios nach mór go mbeadh smacht i gcónaí ag daoine ar 
mheaisíní cliste.   

Chun bearnaí suntasacha infheistíochta a sheachaint i dteicneolaíochtaí nua eile a chlúdaítear
faoin gclár Fhís na hEorpa ach nach gclúdaítear faoin gClár don Eoraip Dhigiteach, ba cheart 
a shoiléiriú gur féidir leis na teicneolaíochtaí nua eile sin cistiú a mhealladh faoin gClár sin ar 
choinníoll gur cuid de réiteach cuimsitheach agus gaolmhar iad in éineacht leis na 
teicneolaíochtaí a chumhdaítear faoi Airteagal 4 go hAirteagal 8.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus 
um Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) I gcomhréir leis an Rialachán 
Airgeadais, Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle48 , Rialachán
(Euratom, CE) Uimh. 2988/9549 ón 
gComhairle, Rialachán (Euratom, CE) 
Uimh. 2185/9650 ón gComhairle agus 
Rialachán (AE) 2017/193951 , déanfar 
leasanna airgeadais an Aontais a chosaint 
trí bhearta comhréireacha, lena n-áirítear trí 
neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a 
bhrath, a cheartú agus a imscrúdú, cistí a 
cailleadh, a íocadh go mícheart nó a 
úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i 
gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí 
riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i 
gcomhréir leis na forálacha agus leis na 
nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán 
(AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

(3) I gcomhréir leis an Rialachán 
Airgeadais, Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle48 , Rialachán 
(Euratom, CE) Uimh. 2988/9549 ón 
gComhairle, Rialachán (Euratom, CE) 
Uimh. 2185/9650 ón gComhairle agus 
Rialachán (AE) 2017/193951, déanfar 
leasanna airgeadais an Aontais a chosaint 
trí bhearta comhréireacha, lena n-áirítear trí 
neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a 
bhrath, a cheartú agus a imscrúdú, cistí a 
cailleadh, a íocadh go mícheart nó a 
úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i 
gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí 
riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i 
gcomhréir leis na forálacha agus leis na 
nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán 
(AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
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agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 
2185/96, féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-
Chalaoise (OLAF) imscrúduithe rialacháin 
a dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha 
agus cigireachtaí ar an láthair, d’fhonn a 
shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon 
ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a 
dhéanann difear do leasanna airgeadais an 
Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 
2017/1939, féadfaidh Oifig an 
Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) 
calaois agus cionta coiriúla eile a dhéanann 
difear do leasanna airgeadais an Aontais a 
imscrúdú agus a ionchúiseamh, de réir mar 
a fhoráiltear i dTreoir (AE) 2017/1371 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle52 . I gcomhréir leis an 
Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine 
nó d'aon eintiteas a fhaigheann cistí ón 
Aontas comhoibriú go hiomlán i gcosaint 
leasanna airgeadais an Aontais agus na 
cearta agus an rochtain is gá a thabhairt 
don Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus 
do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) agus 
ní mór dó a áirithiú go dtabharfaidh aon 
tríú páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun 
feidhme cistí de chuid an Aontais cearta 
coibhéiseacha.

agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 
2185/96, féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-
Chalaoise (OLAF) imscrúduithe rialacháin 
a dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha 
agus cigireachtaí ar an láthair, d’fhonn a 
shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon 
ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a 
dhéanann difear do leasanna airgeadais an 
Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 
2017/1939, déanfaidh Oifig an 
Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) 
calaois agus cionta coiriúla eile a dhéanann 
difear do leasanna airgeadais an Aontais a 
imscrúdú agus a ionchúiseamh, de réir mar 
a fhoráiltear i dTreoir (AE) 2017/1371 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle52 . I gcomhréir leis an 
Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine 
nó d’aon eintiteas a fhaigheann, a 
bhainistíonn, nó a dháileann cistí ón 
Aontas comhoibriú go hiomlán i gcosaint 
leasanna airgeadais an Aontais, agus na
cearta agus an rochtain is gá a thabhairt 
don Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus 
do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) agus 
ní mór dó a áirithiú go dtabharfaidh aon 
tríú páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun 
feidhme cistí de chuid an Aontais cearta 
coibhéiseacha.

__________________ __________________

48 IO L 248, 18.9.2013, lch. 1-22. Tá an 
rialachán ar fáil ag: http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
13R0883&rid=1

48 IO L 248, 18.9.2013, lch. 1-22. Tá an 
rialachán ar fáil ag: http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
13R0883&rid=1

49 IO L 312, 23.12.1995, lch. 1-4. Tá an 
rialachán ar fáil ag http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
95R2988&rid=1

49 IO L 312, 23.12.1995, lch. 1-4. Tá an 
rialachán ar fáil ag http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
95R2988&rid=1

50 IO L 292, 15.11.1996, lch. 2–5. Tá an 
rialachán ar fáil ag http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
96R2185&rid=1

50 IO L 292, 15.11.1996, lch. 2–5. Tá an 
rialachán ar fáil ag http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
96R2185&rid=1

51 IO L 283, 31.10.2017, lch. 1-71. Tá an 
rialachán ar fáil ag http://eur-

51 IO L 283, 31.10.2017, lch. 1-71. Tá an 
rialachán ar fáil ag http://eur-
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lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
17R1939&rid=1

lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
17R1939&rid=1

52 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 
maidir leis an gcomhrac in aghaidh na 
calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais 
trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 
28.7.2017, lch. 29).

52 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 
maidir leis an gcomhrac in aghaidh na 
calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais 
trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 
28.7.2017, lch. 29).

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5 a) Ba cheart go n-áiritheofaí leis an 
gClár trédhearcacht agus cuntasacht 
iomlán na n-ionstraimí agus sásraí 
airgeadais sin lena mbaineann buiséad an 
Aontais, mar aon le grinnscrúdú 
daonlathach orthu, go háirithe maidir 
lena mhéid a rannchuidíonn siad, i ndáil 
le hionchais thosaigh agus torthaí deiridh
araon, le cuspóirí an Aontais a bhaint 
amach. 

Or. en

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Léiríodh ag Cruinniú Mullaigh 
Digiteach Thaillinn55 i Meán Fómhair 2017 
agus leis na Conclúidí ón gComhairle 
Eorpach56 an 19 Deireadh Fómhair 2017 
gur ghá don Eoraip infheistiú chun ár 
ngeilleagair a dhigitiú agus chun dul i 

(6) Léiríodh ag Cruinniú Mullaigh 
Digiteach Thaillinn55 i Meán Fómhair 2017 
agus leis na Conclúidí ón gComhairle 
Eorpach56 an 19 Deireadh Fómhair 2017 
gur ghá don Eoraip infheistiú chun ár 
ngeilleagair a dhigitiú agus chun dul i 
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ngleic leis an mbearna scileanna d’fhonn 
iomaíochas, caighdeán saoil agus creatlach 
shóisialta na hEorpa a chaomhnú agus a 
fheabhsú. Tháinig an Chomhairle Eorpach 
ar an gconclúid go gcuirtear deiseanna 
ollmhóra ar fáil leis an gclaochlú digiteach 
i dtaca le nuálaíocht, fás agus fostaíocht, go 
gcuirfear lenár n-iomaíochas domhanda, 
agus go bhfeabhsófar an éagsúlacht 
chruthaitheach agus chultúrtha. Chun na 
deiseanna sin a thapú, ní mór dul i ngleic, 
le chéile, le cuid de na dúshláin a 
eascraíonn as an gclaochlú digiteach agus 
athbhreithniú a dhéanamh ar na beartais a 
ndéanann an claochlú digiteach difear 
dóibh.

ngleic leis an mbearna scileanna d’fhonn 
iomaíochas, caighdeán saoil agus creatlach 
shóisialta na hEorpa a chaomhnú agus a 
fheabhsú. Tháinig an Chomhairle Eorpach 
ar an gconclúid go gcuirtear deiseanna 
ollmhóra ar fáil leis an gclaochlú digiteach 
i dtaca le nuálaíocht, fás agus fostaíocht, go 
gcuirfear lenár n-iomaíochas domhanda, 
agus go bhfeabhsófar an éagsúlacht 
chruthaitheach agus chultúrtha. Chun na 
deiseanna sin a thapú, ní mór dul i ngleic, 
le chéile, le cuid de na dúshláin a 
eascraíonn as an gclaochlú digiteach agus 
athbhreithniú a dhéanamh ar na beartais a 
ndéanann an claochlú digiteach difear 
dóibh mar aon le cistí suntasacha ón 
earnáil phríobháideach agus 
ranníocaíochtaí ó na Ballstáit a aimsiú.

__________________ __________________

55

https://www.eu2017.ee/news/insights/concl
usions-after-tallinn-digital-summit

55

https://www.eu2017.ee/news/insights/concl
usions-after-tallinn-digital-summit

56

https://www.consilium.europa.eu/media/21
620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56

https://www.consilium.europa.eu/media/21
622/19-euco-final-conclusions-ga.pdf

Or. en

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10a) Ba cheart go ndéanfadh an Clár 
tacaíocht a thabhairt d’aistriú digiteach 
cóir agus go seasfadh sé le luachanna 
coiteanna an Aontais Eorpaigh, lena n-
áirítear an ceart chun oideachais, cosaint 
cearta oibrithe, go ndéanfadh sé 
iomaíocht chóir a ráthú, go ndéanfadh sé 
comhionannas a chur chun cinn agus go 
n-áiritheodh sé go rannchuidíonn an 
digitiú le caighdeáin shóisialta agus 
saothair a ardú, agus ba cheart go 
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ndéanfadh sé rathúnas, daonlathas agus 
slándáil a chur chun cinn do shaoránaigh 
uile na hEorpa.

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) Ba cheart go mbeadh cead ag na 
Moil Nuálaíochta Digití ranníocaíochtaí a 
fháil ó na Ballstáit, ó thríú tíortha 
rannpháirteacha nó ó na údaráis phoiblí 
atá lonnaithe iontu, mar aon le 
ranníocaíochtaí ó chomhlachtaí nó 
institiúidí idirnáisiúnta, ranníocaíochtaí 
ón earnáil phríobháideach, go háirithe ó 
chomhaltaí, geallsealbhóirí nó 
comhpháirtithe na Mol Nuálaíochta 
Digití, ioncam arna ghiniúint ag 
sócmhainní dílse agus gníomhaíochtaí na 
Mol Nuálaíochta Digití féin, leagáidí, 
tabhartais agus ranníocaíochtaí ó 
dhaoine aonair nó cistiú i bhfoirm 
deontas, lena n-áirítear ón gClár agus ó 
chláir eile de chuid an Aontais. 

Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17 a) Leis an gClár, tugtar deis mhaith 
do Bhallstáit eile an dearbhú sin a shíniú. 

Or. en
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Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Le haghaidh chuspóir sonrach na 
ríomhaireachta ardfheidhmíochta, meastar 
gurb é comhghnóthas an sásra cur chun 
feidhme is oiriúnaí, go háirithe chun 
comhordú a dhéanamh ar straitéisí agus 
infheistíochtaí náisiúnta agus de chuid an 
Aontais i mbonneagar ríomhaireachta 
ardfheidhmíochta agus sa taighde agus san 
fhorbairt, chun acmhainní ó fhoinsí poiblí 
agus príobháideacha a chomhthiomsú, agus 
chun leasanna eacnamaíocha agus 
straitéiseacha de chuid an Aontais a 
choimirciú63 . Thairis sin, le hionaid 
inniúlachtaí ríomhaireachta 
ardfheidhmíochta sna Ballstáit, soláthrófar 
seirbhísí ríomhaireachta ardfheidhmíochta 
don earnáil tionsclaíochta, domhan na 
hacadúlachta agus údaráis riaracháin 
phoiblí.

(18) Le haghaidh chuspóir sonrach na 
ríomhaireachta ardfheidhmíochta, meastar 
gurb é comhghnóthas na ríomhaireachta 
ardfheidhmíochta (Comhghnóthas 
EuroHPC) an sásra cur chun feidhme is 
oiriúnaí, go háirithe chun comhordú a 
dhéanamh ar straitéisí agus infheistíochtaí 
náisiúnta agus de chuid an Aontais i 
mbonneagar ríomhaireachta 
ardfheidhmíochta agus sa taighde agus san 
fhorbairt, chun acmhainní ó fhoinsí poiblí 
agus príobháideacha a chomhthiomsú, agus 
chun leasanna eacnamaíocha agus 
straitéiseacha de chuid an Aontais a 
choimirciú63. Cumasóidh Comhghnóthas 
EuroHPC do na Ballstáit a straitéisí agus 
infheistíochtaí sár-ríomhaireachta a 
chomhordú in éineacht leis an Aontas.
Thairis sin, le hionaid inniúlachtaí 
ríomhaireachta ardfheidhmíochta sna 
Ballstáit, soláthrófar seirbhísí 
ríomhaireachta ardfheidhmíochta don 
earnáil tionsclaíochta, domhan na 
hacadúlachta agus údaráis riaracháin 
phoiblí. Dá réir sin, ba cheart gur leis an 
gClár a dhéanfaí cistiú ar 
Chomhghnóthas EuroHPC chun 
infheistíocht a dhéanamh i ríomhaireacht 
ardfheidhmíochta faoin gClár agus chun 
na críche sin amháin.

__________________ __________________

63 Measúnú Tionchair a ghabhann leis an 
doiciméad “Togra le haghaidh Rialacháin 
ón gComhairle maidir leis an 
gComhghnóthas EuroHPC a bhunú” 
(https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/proposal-council-
regulation-establishing-eurohpc-joint-
undertaking-impact-assessment)

63 Measúnú Tionchair a ghabhann leis an 
doiciméad “Togra le haghaidh Rialachán 
ón gComhairle maidir le Comhghnóthas 
EuroHPC a bhunú”
(https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/proposal-council-
regulation-establishing-eurohpc-joint-
undertaking-impact-assessment)
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Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19a) Ba cheart go mbeadh táirgí agus 
seirbhísí atá bunaithe ar intleacht 
shaorga éasca le húsáid, go 
gcomhlíonfadh siad an dlí de ghnás agus 
go soláthródh siad níos mó roghanna
agus níos mó faisnéise do thomhaltóirí, go 
háirithe maidir le cáilíocht táirgí nó 
seirbhísí.

Or. en

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19b) Ina rún maidir le rialacha dlí 
shibhialta maidir leis an róbataic1a , 
cuireann Parlaimint na hEorpa i bhfios
gur cheart go ndíreofaí, agus an róbataic 
agus an intleacht shaorga á bhforbairt, ar 
chur le hacmhainní daonna seachas 
teacht ina n-áit. Ina theannta sin, ba 
cheart go ráthódh forbairt na róbataice 
agus na hintleachta saorga go mbeadh
smacht i gcónaí ag daoine ar mheaisíní 
cliste.

__________________

1a Rún maidir le Rialacha Dlí Shibhialta i 
ndáil le Róbataic an 16 Feabhra 2017 ina 
bhfuil moltaí don Choimisiún faoi 
Rialacha Dlí Shibhialta maidir le 
Róbataic (2015/2103(INL)) 
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Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Ina rún maidir le tionsclaíocht na 
hEorpa a dhigitiú64 an 1 Meitheamh 2017, 
tharraing Parlaimint na hEorpa aird ar an 
tábhacht a bhaineann le cur chuige 
comhchoiteann Eorpach i leith na 
cibearshlándála, inar aithníodh an gá le 
feasacht a ardú agus inar measadh gur 
freagracht ríthábhachtach é an chibear-
athléimneacht do cheannairí gnó agus do 
lucht ceaptha beartas náisiúnta agus 
Eorpacha in earnáil na slándála 
tionsclaíche.

(21) Sa rún uaithi an 1 Meitheamh 2017 
maidir le digitiú thionsclaíocht na hEorpa64

tharraing Parlaimint na hEorpa aird, i 
gcomhthéacs leochaileachtaí féideartha i 
dtaca le cibearionsaithe, sabaitéireacht, 
ionramháil sonraí nó spiaireacht 
thionsclaíoch, ar an tábhacht a bhaineann 
le cur chuige comhchoiteann Eorpach i 
leith na cibearshlándála, inar aithníodh an 
gá le feasacht a ardú maidir leis an
gcibearshlándáil a fheabhsú agus inar 
measadh gur freagracht ríthábhachtach é an 
chibear-athléimneacht do cheannairí gnó 
agus do lucht ceaptha beartas náisiúnta 
agus Eorpacha in earnáil na slándála 
tionsclaíche, agus inar aithníodh an gá 
atá lena áirithiú go bhfuil ceanglais 
chibearshlándála éigeantach le haghaidh 
soláthar poiblí i dtaca le trealamh TF 
agus táirgí idirlíon na rudaí nithiúla 
(IoT).

__________________ __________________

64 Tagairt doiciméid A8-0183/2017, ar fáil 
ag: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=EN&reference=
P8-TA-2017-0240

64 Tagairt doiciméid A8-0183/2017, ar fáil 
ag: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=EN&reference=
P8-TA-2017-0240

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21 a) Tá slándáil sonraí agus 
bhonneagar TF agus iontaoibh as an 
timpeallacht dhigiteach rí-thábhachtach 
chun lántairbhe a bhaint as an bhfás agus 
an nuálaíocht a bhaineann le digitiú na 
tionsclaíochta agus na riarachán poiblí 
chomh maith, chun tairbhe na saoránach, 
na n-oibrithe, na dtomhaltóirí agus na 
ngnóthaí, FBManna agus gnólachtaí 
nuathionscanta san áireamh.

Or. en

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23 a) Mar phrionsabal, ba cheart go n-
áireofaí sábháilteacht i réitigh 
chibearshlándála agus, de réir na 
teicneolaíochta urscothaí atá ar fáil agus 
na bprionsabal ‘slándáil trí dhearadh’ 
agus ‘slándáil mar réamhshocrú’,
caighdeáin chibearshlándála mar 
phríomhpharaiméadair dearaidh.

Or. en

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27) Ina rún maidir le tionsclaíocht na 
hEorpa a dhigitiú an 1 Meitheamh 201767, 
luaigh Parlaimint na hEorpa gur 
bunchlocha an chomhtháthaithe shóisialta i 

(27) Ina rún maidir le tionsclaíocht na 
hEorpa a dhigitiú an 1 Meitheamh 201767, 
luaigh Parlaimint na hEorpa gur 
bunchlocha an chomhtháthaithe shóisialta i 



PA\1161882GA.docx 13/25 PE627.030v01-00

GA

sochaí dhigiteach iad an t-oideachas, an 
oiliúint agus an fhoghlaim ar feadh an 
tsaoil.

sochaí dhigiteach iad an t-oideachas, an 
oiliúint agus an fhoghlaim ar feadh an 
tsaoil. Tá na nithe sin fíorthábhachtach 
chun an t-eisiamh digiteach a chomhrac 
agus chun cuimsitheacht agus 
iomaíochas na réigiún Eorpach a chur 
chun cinn.

__________________ __________________

67 Tagairt doiciméid A8-0183/2017, ar fáil 
ag: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=EN&reference=
P8-TA-2017-0240

67 Tagairt doiciméid A8-0183/2017, ar fáil 
ag: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=EN&reference=
P8-TA-2017-0240

Or. en

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27 a) Dar leis an anailís a dhéantar sa 
tuarascáil ón gCoimisiún Eorpach dar 
“Mná sa ré dhigiteach”1a go bhfuil a 
cheithre oiread níos mó fear ná ban san 
Eoraip a bhfuil staidéar déanta acu i 
réimse TFC. De bhreis air sin, is lú líon 
na mban atá ag tabhairt faoi 
ardoideachas a bhaineann le TFC i 
gcomparáid le 2011. Tá sciar na bhfear 
atá ag obair san earnáil dhigiteach 3.1 
uair níos mó ná sciar na mban agus 
ríomhtar gurb ionann an caillteanas 
bliantúil táirgiúlachta do gheilleagar na 
hEorpa mar thoradh ar mhná a bheith ag 
fágáil post digiteach le bheith 
neamhghníomhach, gurb ionann é agus
EUR 16.2 billiún, nach mór. De bhreis air
sin, moltar sa phlean gníomhaíochta don 
oideachas digiteach1b gur cheart tacú le 
bearta chun an bhearna idir na hinscní in
earnáil na teicneolaíochta agus na 
fiontraíochta a laghdú tuilleadh trí 
inniúlachtaí digiteacha agus fiontraíocha 
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a chur chun cinn i measc cailíní agus gur 
cheart geallsealbhóirí a spreagadh 
scileanna digiteacha agus eiseamláirí 
spreagúla a thabhairt do chailíní. Dá réir 
sin, ba cheart go dtabharfaí aird ar leith 
ar mhná agus ar chailíní le cuspóir an 
Chláir.

__________________

1a tagairt an staidéir: SMART 2016/0025

1b Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir 
leis an bPlean Gníomhaíochta don 
Oideachas Digiteach
(SWD(2018)12críochnaitheach)

Or. en

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Tá fíorthábhacht ag baint le 
riaracháin agus seirbhísí poiblí a 
nuachóiriú trí mhodhanna digiteacha chun 
an t-ualach riaracháin ar an earnáil 
tionsclaíochta agus ar shaoránaigh a 
laghdú go ginearálta trína n-
idirghníomhaíochtaí le húdaráis phoiblí a 
dhéanamh níos gasta, níos áisiúla agus níos 
saoire, agus trí éifeachtúlacht agus trí 
cháilíocht na seirbhísí arna soláthar do 
shaoránaigh agus do ghnólachtaí a mhéadú. 
Ó tharla gné Aontais a bheith ag roinnt 
seirbhísí a bhaineann le leas an phobail 
cheana féin, ba cheart a áirithiú leis an 
tacaíocht a thabharfar dá gcur chun 
feidhme agus dá gcur in úsáid ar leibhéal 
an Aontais go mbainfidh saoránaigh agus 
gnóthaí tairbhe as an rochtain ar sheirbhísí 
digiteacha ar ardchaighdeán ar fud na 
hEorpa.

(29) Tá fíorthábhacht ag baint le 
riaracháin agus seirbhísí poiblí a 
nuachóiriú trí mhodhanna digiteacha chun 
an t-ualach riaracháin ar an earnáil 
tionsclaíochta, ar ghnó agus ar thaighde 
agus freisin ar shaoránaigh a laghdú go 
ginearálta trína n-idirghníomhaíochtaí le 
húdaráis phoiblí, na breithiúna san 
áireamh, a dhéanamh níos gasta, níos 
áisiúla agus níos saoire, agus trí 
éifeachtúlacht agus trí cháilíocht na 
seirbhísí arna soláthar do shaoránaigh agus 
do ghnóthaí a mhéadú. Ó tharla gné 
Aontais a bheith ag roinnt seirbhísí a 
bhaineann le leas an phobail cheana féin, 
ba cheart a áirithiú leis an tacaíocht a 
thabharfar dá gcur chun feidhme agus dá 
gcur in úsáid ar leibhéal an Aontais go 
mbainfidh saoránaigh agus gnóthaí tairbhe 
as an rochtain ar sheirbhísí digiteacha ar 
ardchaighdeán ar fud na hEorpa.
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Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29 a) Caithfear an bhearna atá ag 
méadú idir lucht an tsaibhris agus lucht 
an daibhris a laghdú leis an digitiú 
luathaithe sna Ballstáit. Dá réir sin, ba 
cheart go mbeadh an Clár ina 
rannchuidiú le breis comhionannais 
shóisialta i ndomhan ina bhfuil dlús á 
chur leis an digitiú, trí rochtain a 
thabhairt ar theicneolaíochtaí digiteacha 
nua-aimseartha do gach saoránach, lena 
n-áirítear daoine faoi mhíchumas.

Or. en

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33) Sa Suirbhé Bliantúil Fáis ar 
fhoilsigh an Coimisiún é in 201769, léiríodh 
go mbíonn tionchar díreach ag caighdeán 
riaracháin phoiblí na hEorpa ar an 
timpeallacht eacnamaíoch agus, dá bhrí sin, 
go bhfuil fíorthábhacht ag baint leis maidir 
le táirgiúlacht, iomaíochas, comhar 
eacnamaíoch, fás agus fostaíocht a 
spreagadh. Go háirithe, tá riarachán poiblí 
éifeachtúil agus trédhearcach agus córais 
cheartais éifeachtacha riachtanach chun go 
dtacófar leis an bhfás eacnamaíoch agus 
chun go soláthrófar seirbhísí ar 
ardchaighdeán do ghnólachtaí agus do 
shaoránaigh.

(33) Sa Suirbhé Bliantúil Fáis ar 
fhoilsigh an Coimisiún é in 201769, léiríodh 
go mbíonn tionchar díreach ag caighdeán 
riaracháin phoiblí na hEorpa ar an 
timpeallacht eacnamaíoch agus, dá bhrí sin, 
go bhfuil fíorthábhacht ag baint leis maidir 
le táirgiúlacht, iomaíochas, comhar 
eacnamaíoch, fás inbhuanaithe, fostaíocht 
agus obair ar ardchaighdeán a spreagadh. 
Go háirithe, tá riarachán poiblí éifeachtúil 
agus trédhearcach agus córais cheartais 
éifeachtacha riachtanach chun go dtacófar 
leis an bhfás eacnamaíoch agus chun go 
soláthrófar seirbhísí ar ardchaighdeán do 
ghnólachtaí agus do shaoránaigh.
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__________________ __________________

69 COM(2016) 725 críochnaitheach 69 COM(2016) 725 final

Or. en

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 40

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(40) Leis an Rialachán Ginearálta maidir 
le Cosaint Sonraí (RGCS), is infheidhme ó 
Bhealtaine 2018, trína bheith ag foráil 
maidir le tacar aonair rialacha atá 
infheidhme go díreach i ndlíchóras na 
mBallstát, ráthófar saorshreabhadh sonraí 
pearsanta idir Ballstáit an Aontais agus 
treiseofar iontaoibh agus slándáil na 
ndaoine aonair. Tá an dá ghné sin fíor-
riachtanach le haghaidh fíor-Mhargadh 
Aonair Digiteach. Dá bhrí sin, leis na 
bearta a dhéanfar faoin gClár seo, nuair a 
bhaineann siad le sonraí pearsanta a 
phróiseáil, ba cheart tacú le RGCS a chur i 
bhfeidhm, mar shampla i réimse na 
hintleachta saorga agus na 
teicneolaíochta blocshlabhra.

(40) Leis an Rialachán Ginearálta maidir 
le Cosaint Sonraí (RGCS), is infheidhme ó 
Bhealtaine 2018, trína bheith ag foráil 
maidir le tacar aonair rialacha atá 
infheidhme go díreach i ndlíchóras na 
mBallstát, ráthófar saorshreabhadh sonraí 
pearsanta idir Ballstáit an Aontais agus 
treiseofar iontaoibh agus slándáil na 
ndaoine aonair. Tá an dá ghné sin fíor-
riachtanach le haghaidh fíor-Mhargadh 
Aonair Digiteach. Dá bhrí sin, leis na 
bearta a dhéanfar faoin gClár seo, nuair a 
bhaineann siad le sonraí pearsanta a 
phróiseáil, ba cheart tacú le RGCS a chur i 
bhfeidhm i ngach teicneolaíocht nua. Ina 
theannta sin, ba cheart táirgí agus 
seirbhísí a fhorbairt agus a úsáid agus 
lánurraim á tabhairt do rialacha eile de 
chuid an Aontais maidir le cosaint sonraí, 
agus breithniú á dhéanamh ar 
phrionsabail na cothroime, na 
trédhearcachta, an teorannaithe cuspóra, 
an íoslaghdaithe sonraí, na cuntasachta 
agus na príobháideachta trí dhearadh 
agus trí réamhshocrú.

Or. en

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 42 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(42 a) Comhlachtaí a bhfuil an clár á 
chur chun feidhme acu, ba cheart go n-
urramóidís prionsabal an 
chomhionannais inscne idir mná agus fir,
mar a leagtar síos in Airteagal 2 agus in 
Airteagal 3 den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach agus in Airteagal 8 CFAE, agus 
freisin in Airteagal 23 de Chairt um 
Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

Or. en

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 44 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(44 a) Chun go mbeidh sé in ann a 
fheidhm maidir le rialú polaitiúil a 
fheidhmiú agus chun trédhearcacht agus 
cuntasacht a áirithiú, mar a leagtar síos
sna Conarthaí, ba cheart don Choimisiún 
Parlaimint na hEorpa a chur ar an eolas 
mar is cuí agus go rialta maidir le gach 
gné ábhartha a bhaineann le cur chun 
feidhme an Chláir, lena n-áirítear na cláir 
oibre, an forfheidhmiú agus an gá a 
d’fhéadfadh a bheith le coigeartú an 
mhiondealaithe bhuiséadaigh, agus 
forbairt na dtáscairí feidhmíochta i 
dtéarmaí na gcuspóirí arna saothrú agus 
na dtorthaí a mbeidh súil leo.

Or. en

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe b
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) teicneolaíocht atá réidh le 
húsáid/atá oibríochtúil a eascraíonn ó 
thaighde agus nuálaíocht a chur in úsáid 
chun éiceachóras ríomhaireachta 
ardfheidhmíochta comhtháite de chuid an 
Aontais a thógáil, lena gcuimsítear gach 
deighleog sa slabhra luacha eolaíoch agus 
tionsclaíoch, lena náirítear crua-earraí,
bogearraí, feidhmchláir, seirbhísí, idirnaisc 
agus scileanna digiteacha;

(b) teicneolaíocht atá réidh le 
húsáid/atá oibríochtúil a eascraíonn ó 
thaighde agus nuálaíocht a chur in úsáid, 
go háirithe teicneolaíochtaí a bhain 
tairbhe as cistiú ón Aontas roimhe seo, nó 
atá ag baint tairbhe as cistiú ón Aontas 
faoi láthair, chun éiceachóras 
ríomhaireachta ardfheidhmíochta 
comhtháite de chuid an Aontais a thógáil, 
lena gcuimsítear gach deighleog sa slabhra 
luacha eolaíoch agus tionsclaíoch, lena n-
áirítear crua-earraí, bogearraí, 
feidhmchláir, seirbhísí, idirnaisc agus 
scileanna digiteacha;

Or. en

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4 a. Beidh uathriail fhoriomlán 
shuntasach ag na Moil Nuálaíochta Digití 
chun a n-eagrúchán inmheánach agus a 
gcomhdhéanamh a shainmhíniú, mar aon 
lena gcláir oibre agus a modhanna oibre 
beachta. Go háirithe, beidh sé mar aidhm 
ag na Moil Nuálaíochta Digití deis a 
thabhairt do chomhpháirtithe nua a 
bheith páirteach i Moil Nuálaíochta Digití 
nuair a chuireann na comhaltaí sin luach 
leis na comhpháirtíochtaí agus nuair a 
fheidhmíonn siad ar bhealach oscailte 
agus trédhearcach.

Or. en
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Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Féadfaidh na Moil Nuálaíochta 
Digití maoiniú a fháil trí bhíthin deontas.

5. Féadfaidh na Moil Nuálaíochta 
Digití rannaíochtaí a fháil ó na Ballstáit, 
ó thríú tíortha rannpháirteacha nó ó 
údaráis phoiblí atá lonnaithe iontu, mar 
aon le ranníocaíochtaí ó chomhlachtaí nó 
institiúidí idirnáisiúnta, ranníocaíochtaí ó 
chomhaltaí, geallsealbhóirí nó 
comhpháirtithe na Mol Nuálaíochta 
Digití, ioncam arna ghiniúint ag 
sócmhainní dílse agus gníomhaíochtaí na 
Mol Nuálaíochta Digití, leagáidí, 
tabhartais agus ranníocaíochtaí ó 
dhaoine aonair, nó cistiú i bhfoirm 
deontas, lena n-áirítear ón gClár agus ó 
chláir eile de chuid an Aontais.

Or. en

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 6 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Beidh na Moil Nuálaíochta Digití a 
fhaigheann cistiú páirteach i gcur chun 
feidhme an Chláir chun na nithe seo a 
leanas a dhéanamh:

6. Beidh na Moil Nuálaíochta Digití 
páirteach i gcur chun feidhme an Chláir 
chun na nithe seo a leanas a dhéanamh:

Or. en

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 6 – pointe b
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) seirbhísí claochlaithe dhigitigh a 
sholáthar - lena n-áirítear saoráidí tástála 
agus turgnamhaíochta - atá dírithe ar 
FBManna agus cuideachtaí lárchaipitlithe, 
agus in earnálacha atá mall ag glacadh le 
teicneolaíochtaí digiteacha agus 
teicneolaíochtaí gaolmhara;

(a) seirbhísí claochlaithe dhigitigh 
agus saineolas teicneolaíoch a sholáthar -
lena n-áirítear saoráidí tástála agus 
turgnamhaíochta - atá dírithe ar FBManna 
agus cuideachtaí lárchaipitlithe, agus in 
earnálacha atá mall ag glacadh le 
teicneolaíochtaí digiteacha agus 
teicneolaíochtaí gaolmhara;

Or. en

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 6 – pointe h a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a a) tacú le cuideachtaí, eagraíochtaí 
agus riaracháin phoiblí a bheith níos 
iomaíche trí úsáid a bhaint as 
teicneolaíochtaí nua a chumhdaítear leis
an gClár seo.

Or. en

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 6 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) saineolas agus fios gnó a aistriú idir 
réigiúin, go háirithe trí FBManna agus 
cuideachtaí lárchaipitlithe atá bunaithe i 
réigiún amháin a líonrú le Moil 
Nuálaíochta Digití atá bunaithe i réigiúin 
eile atá oiriúnach chun seirbhísí ábhartha a 
sholáthar;

(b) saineolas agus fios gnó a aistriú idir 
réigiúin, go háirithe trí FBManna agus 
cuideachtaí lárchaipitlithe atá bunaithe i 
réigiún amháin a líonrú le Moil 
Nuálaíochta Digití atá bunaithe i réigiúin 
eile atá oiriúnach chun seirbhísí ábhartha a 
sholáthar agus comhairleacht chóitseála a 
thairiscint;

Or. en
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Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6 a. Eagróidh an Coimisiún Eorpach, i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit,
faireachán agus meastóireacht leanúnach 
ar aschur, torthaí agus tionchair na Mol 
Nuálaíochta Digití a fhaigheann cistiú ón 
Aontas.

Or. en

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Gníomhaíochtaí lena saothraítear 
cuspóirí a bhaineann le teicneolaíochtaí 
nua eile a chumhdaítear leis an gclár Fís 
Eorpach, eadhon róbataic, Olltiomsú 
Sonraí agus Príomhtheicneolaíochtaí 
Digiteacha, beidh siad incháilithe chun 
cistiú a fháil, ar choinníoll go mbaineann 
na cuspóirí sin leis na cuspóirí sonracha a 
chumhdaítear faoi Airteagal 4 go 
hAirteagal 8 agus gurb é atá iontu
réiteach cuimsitheach agus gaolmhar i 
dtionscadal sonrach.

Or. en

Réasúnú

Chun bearnaí suntasacha infheistíochta a sheachaint i dteicneolaíochtaí eile agus chun nach 
n-eisiafar réitigh chuimsitheacha ón gClár ná nach ndéanfar idirdhealú an Chláir níos casta, 
ba cheart freisin go mbeadh teicneolaíochtaí nua eile ina gcuid den Chlár, ar choinníoll gurb 
é atá iontu réiteach cuimsitheach atá gaolmhar leis na teicneolaíochtaí nua i gcomhréir le
hAirteagal 4 go hAirteagal 8.
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Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 2 – pointe a – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) eintitis dhlíthiúla atá bunaithe in: (a) eintitis dhlíthiúla bunaithe agus, 
más infheidhme, atá faoi dhliteanas cáin 
chorparáide a íoc in:

Or. en

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 1 – pointe h a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h a) i gcás inarb infheidhme, plean a 
bheith ann chun fostaíocht ardcháilíochta 
inbhuanaithe a chruthú san Aontas nó i 
dtír rannpháirteach. 

Or. en

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. I gcás ina ndearnadh 
gníomhaíocht a dhámhachtain cheana nó 
i gcás ina bhfuarthas ranníocaíochtaí ina 
leith ó chlár eile de chuid an Aontais nó 
ina bhfuarthas tacaíocht ina leith ó chiste 
de chuid an Aontais, liostófar an 
ranníocaíocht nó an tacaíocht sin san 
iarratas ar ranníocaíocht faoin gClár.
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Or. en

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar meastóireacht eatramhach 
ar an gClár nuair a bheidh faisnéis 
leordhóthanach ar fáil maidir le cur chun 
feidhme an Chláir, ach tráth nach déanaí ná 
ceithre bliana ó thosach chur chun feidhme 
an Chláir.

2. Déanfar meastóireacht eatramhach 
ar an gClár nuair a bheidh faisnéis 
leordhóthanach ar fáil maidir le cur chun 
feidhme an Chláir, ach tráth nach déanaí ná 
trí bliana ó thosach chur chun feidhme an 
Chláir. Cuirfear i láthair sa 
mheastóireacht eatramhach na torthaí atá 
riachtanach chun cinneadh a dhéanamh 
maidir le hobair leantach ar an gclár i 
ndiaidh 2027 agus maidir lena chuspóirí.

Or. en

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ag deireadh chur chun feidhme an 
Chláir, ach tráth nach déanaí ná ceithre
bliana tar éis dheireadh na tréimhse a 
shonraítear in Airteagal [1], déanfaidh an 
Coimisiún meastóireacht deiridh ar an 
gClár.

3. Ag deireadh chur chun feidhme an 
chláir, ach tráth nach déanaí ná dhá bhliain
tar éis dheireadh na tréimhse atá sonraithe 
in Airteagal [1], déanfaidh an Coimisiún 
meastóireacht deiridh ar an gClár.

Or. en

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 4
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Mar chuid den chóras rialaithe, 
féadfar an straitéis iniúchta a bhunú ar 
iniúchadh airgeadais a dhéanfar ar shampla 
ionadaíoch den chaiteachas. Comhlánófar 
an sampla ionadaíoch sin le rogha a 
bhunófar ar mheasúnú ar na rioscaí a 
bhaineann leis an gcaiteachas.

4. Mar chuid den chóras rialaithe, 
bunófar an straitéis iniúchta ar an 
iniúchadh airgeadais ar shampla 
ionadaíoch amháin ar a laghad den 
chaiteachas. Comhlánófar an sampla 
ionadaíoch sin le rogha a bhunófar ar 
mheasúnú ar na rioscaí a bhaineann leis an 
gcaiteachas.

Or. en

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – cuid 1 – mír 2 – pointe 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Teicneolaíocht atá réidh le 
húsáid/atá oibríochtúil a chur in úsáid: an 
tsár-ríomhaireacht mar sheirbhís a 
eascraíonn ó thaighde agus nuálaíocht chun 
éiceachóras Ríomhaireachta 
Ardfheidhmíochta comhtháite Eorpach a 
thógáil, lena gcuimsítear gach deighleog sa 
slabhra luacha eolaíoch agus tionsclaíoch 
(crua-earraí, bogearraí, feidhmchláir, 
seirbhísí, idirnaisc agus ardscileanna 
digiteacha).

6. Teicneolaíocht atá réidh le 
húsáid/atá oibríochtúil a chur in úsáid: an 
tsár-ríomhaireacht mar sheirbhís a 
eascraíonn ó thaighde agus nuálaíocht, go 
háirithe teicneolaíochtaí nua a bhain 
tairbhe as cistiú ón Aontas roimhe seo, nó 
atá ag baint tairbhe as cistiú ón Aontas 
anois, chun éiceachóras Ríomhaireachta 
Ardfheidhmíochta comhtháite Eorpach a 
thógáil, lena gcuimsítear gach deighleog sa 
slabhra luacha eolaíoch agus tionsclaíoch 
(crua-earraí, bogearraí, feidhmchláir, 
seirbhísí, idirnaisc agus ardscileanna 
digiteacha). 

Or. en

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – cuid 4 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is trí na Moil Nuálaíochta Digití go 
príomha a cheapfar agus a chuirfear chun 

Is trí na Moil Nuálaíochta Digití go 
príomha a cheapfar agus a chuirfear chun 



PA\1161882GA.docx 25/25 PE627.030v01-00

GA

feidhme gach idirghabháil, mar a 
shainmhínítear in Airteagal 15.

feidhme gach idirghabháil, mar a 
shainmhínítear in Airteagal 16.

Or. en

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – cuid 5 – fochuid I – pointe 2 – pointe 2.1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.1. A áirithiú gur féidir le saoránaigh 
an Aontais a sonraí pearsanta sláinte a 
rochtain, a roinnt, a úsáid agus a bhainistiú 
go slán thar theorainneacha, beag beann ar 
an áit a bhfuil siad nó ar an áit a bhfuil na 
sonraí. An Bonneagar Eorpach um 
Sheirbhís Dhigiteach na ríomhShláinte a 
chur i gcrích agus cur leis i bhfoirm 
seirbhísí digiteacha nua, agus tacú le cur in 
úsáid na formáide malartaithe Eorpaí le 
haghaidh ríomhthaifid sláinte.

2.1. A áirithiú gur féidir le saoránaigh 
an Aontais a sonraí pearsanta sláinte a 
rochtain, a roinnt, a úsáid agus a bhainistiú 
go slán agus ar bhealach a ráthaíonn a 
bpríobháideacht thar theorainneacha, beag 
beann ar an áit a bhfuil siad nó ar an áit a 
bhfuil na sonraí. An Bonneagar Eorpach 
um Sheirbhís Dhigiteach na ríomhShláinte 
a chur i gcrích agus cur leis i bhfoirm 
seirbhísí digiteacha nua, agus tacú le cur in 
úsáid na formáide malartaithe Eorpaí le 
haghaidh ríomhthaifid sláinte.

Or. en
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