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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí 
Sóisialta, 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) Ar leibhéal an Aontais, is é an 
Seimeastar Eorpach um chomhordú an 
bheartais eacnamaíoch an creat a úsáidtear 
chun tosaíochtaí náisiúnta athchóiriúcháin 
a shainaithint agus chun faireachán a 
dhéanamh ar chur chun feidhme na 
dtosaíochtaí sin. Ceapann na Ballstáit a 
gcuid straitéisí infheistíochta ilbhliantúla 
náisiúnta féin sa dóigh is go dtacaíonn siad 
le cur chun feidhme na dtosaíochtaí 
athchóiriúcháin sin. Ba cheart na straitéisí 
sin a chur i láthair in éineacht leis na cláir 
náisiúnta bhliantúla um athchóiriú chun na 
tionscadail infheistíochta tosaíochta a 
bhfuil tacaíocht le tabhairt dóibh le cistiú 
náisiúnta agus/nó cistiú ón Aontas, chun 
sin a achoimriú agus a chomhordú. Ba 
cheart leas a bhaint astu, freisin, chun cistiú 
ón Aontas a úsáid ar dhóigh 
chomhleanúnach agus chun a oiread 
tairbhe is féidir a bhaint as breisluach na 
tacaíochta airgeadais atá le fáil, go háirithe, 
ó na cláir a dtacaíonn an tAontas leo faoi 
Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, 
faoin gCiste Comhtháthaithe, faoi Chiste 
Sóisialta na hEorpa Plus, faoin gCiste 
Eorpach Muirí agus Iascaigh agus faoin 
gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt 
Tuaithe, faoin Sásra Eorpach um Chobhsú 
Infheistíochtaí agus faoi InvestEU, i gcás 
inarb ábhartha.

(2) Ar leibhéal an Aontais, is é an 
Seimeastar Eorpach um chomhordú an 
bheartais eacnamaíoch an creat a úsáidtear 
chun tosaíochtaí náisiúnta athchóiriúcháin 
a shainaithint agus chun faireachán a 
dhéanamh ar chur chun feidhme na 
dtosaíochtaí sin. Ceapann na Ballstáit a 
gcuid straitéisí infheistíochta ilbhliantúla 
náisiúnta féin sa dóigh is go dtacaíonn siad 
le cur chun feidhme na dtosaíochtaí 
athchóiriúcháin sin. Ba cheart na straitéisí 
sin a chur i láthair in éineacht leis na cláir 
náisiúnta bhliantúla um athchóiriú chun na 
tionscadail infheistíochta tosaíochta a 
bhfuil tacaíocht le tabhairt dóibh le cistiú 
náisiúnta agus/nó cistiú ón Aontas, chun 
sin a achoimriú agus a chomhordú. Ba 
cheart leas a bhaint astu, freisin, chun cistiú 
ón Aontas a úsáid ar dhóigh 
chomhleanúnach agus chun a oiread 
tairbhe is féidir a bhaint as breisluach 
sóisialta na tacaíochta airgeadais atá le fáil, 
go háirithe, ó na cláir a dtacaíonn an 
tAontas leo faoi Chiste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa, faoin gCiste 
Comhtháthaithe, faoi Chiste Sóisialta na 
hEorpa Plus, faoin gCiste Eorpach Muirí 
agus Iascaigh agus faoin gCiste Eorpach 
Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe, faoin 
Sásra Eorpach um Chobhsú Infheistíochtaí 
agus faoi InvestEU, i gcás inarb ábhartha.

Or. en
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Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Ghlac Comhairle an [...] treoirlínte 
athbhreithnithe maidir le beartais 
fostaíochta na mBallstát chun iad a ailíniú 
le prionsabail Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta, d’fhonn iomaíochas na hEorpa a 
neartú agus feabhas a chur ar an Eoraip ó 
thaobh infheistíocht a dhéanamh, poist a 
chruthú agus an comhtháthú sóisialta a 
chothú. D’fhonn ailíniú iomlán CSE+ le 
cuspóirí na dtreoirlínte sin a áirithiú, go 
háirithe a fhad a bhaineann le fostaíocht, 
oideachas, oiliúint agus an comhrac i 
gcoinne an eisiaimh shóisialta, na 
bochtaineachta agus an idirdhealaithe, ba 
cheart do CSE+ tacú leis na Ballstáit, agus 
aird á tabhairt ar na Treoirlínte Comhtháite 
ábhartha agus na moltaí tír-shonracha 
ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 121(2) CFAE agus le hAirteagal 
148(4) CFAE agus, i gcás inarb iomchuí, ar 
an leibhéal náisiúnta, ar na cláir náisiúnta 
um athchóiriú mar aon le straitéisí agus 
tuarascálacha ábhartha náisiúnta eile. Ina 
theannta sin, ba cheart do CSE+ 
rannchuidiú le gnéithe ábhartha de chur 
chun feidhme príomhthionscnamh agus 
príomhghníomhaíochtaí de chuid an 
Aontais, go háirithe an Clár Oibre 
Scileanna don Eoraip agus an Limistéar 
Eorpach Oideachais, moltaí ábhartha ón 
gComhairle, agus tionscnaimh eile amhail 
an Ráthaíocht don Aos Óg, na Conairí Uas-
Scilithe, agus lánpháirtiú daoine atá 
dífhostaithe go fadtéarmach.

(3) Ghlac Comhairle an [...] treoirlínte 
athbhreithnithe maidir le beartais 
fostaíochta na mBallstát chun iad a ailíniú 
le prionsabail Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta, d’fhonn iomaíochas na hEorpa a 
neartú agus feabhas a chur ar an Eoraip ó 
thaobh infheistíocht a dhéanamh, poist a 
chruthú agus an comhtháthú sóisialta a 
chothú. D’fhonn ailíniú iomlán CSE+ le 
cuspóirí na dtreoirlínte sin a áirithiú, go 
háirithe a fhad a bhaineann le fostaíocht, 
oideachas, oiliúint agus an comhrac i 
gcoinne an eisiaimh shóisialta, na 
bochtaineachta agus an idirdhealaithe, ba 
cheart do CSE+ tacú leis na Ballstáit, agus 
aird á tabhairt ar na Treoirlínte Comhtháite 
ábhartha agus na moltaí tír-shonracha 
ábhartha arna nglacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 121(2) CFAE agus le hAirteagal 
148(4) CFAE agus, i gcás inarb iomchuí, ar 
an leibhéal náisiúnta, ar na cláir náisiúnta 
um athchóiriú mar aon le straitéisí agus 
tuarascálacha ábhartha náisiúnta eile. Ina 
theannta sin, ba cheart do CSE+ 
rannchuidiú le gnéithe ábhartha de chur 
chun feidhme príomhthionscnamh agus 
príomhghníomhaíochtaí de chuid an 
Aontais, go háirithe an Clár Oibre 
Scileanna don Eoraip agus an Limistéar 
Eorpach Oideachais, agus an Plean 
Gníomhaíochta maidir le náisiúnaigh tríú 
tír a lánpháirtiú, moltaí ábhartha ón 
gComhairle, agus tionscnaimh eile amhail 
an Ráthaíocht don Aos Óg, na Conairí Uas-
Scilithe, agus lánpháirtiú daoine atá 
dífhostaithe go fadtéarmach.

Or. en
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Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3 a) Baineann breisluach bheartas 
Comhtháthaithe AE go háirithe le cur 
chuige na gné críochaí áit-bhunaithe, leis 
an rialachas il-leibhéil, an phleanáil 
ilbhliantúil agus na cuspóirí comhroinnte 
intomhaiste, le cur chuige na forbartha 
comhtháite agus leis an gcóineasú i dtreo 
caighdeáin Eorpacha san acmhainn 
riaracháin;

Or. en

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) An 20 Meitheamh 2017, 
d’fhormhuinigh an Chomhairle freagairt an 
Aontais ar ‘Clár oibre 2030 na Náisiún 
Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe’ –
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 an 
fhorbairt inbhuanaithe a phríomhshruthú i 
réimsí beartais uile an Aontais, idir réimsí 
inmheánacha agus seachtracha, agus an 
tAontas a bheith uaillmhianach ó thaobh na 
mbeartas atá aige chun dul i ngleic le 
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 

(4) An 20 Meitheamh 2017, 
d’fhormhuinigh an Chomhairle freagairt an 
Aontais ar ‘Clár oibre 2030 na Náisiún 
Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe’ –
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 an 
fhorbairt inbhuanaithe a phríomhshruthú i 
réimsí beartais uile an Aontais, idir réimsí 
inmheánacha agus seachtracha, agus an 
tAontas a bheith uaillmhianach ó thaobh na 
mbeartas atá aige chun dul i ngleic le 
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 
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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.

Eoraip) 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. 
Rannchuidíonn CSE+ le cur chun 
feidhme na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe a bhaineann le 
bochtaineacht choibhneasta a laghdú 
faoina leath agus cineálacha 
fíorbhochtaineachta a dhíothú; oideachas 
ardcháilíochta agus cuimsitheach, 
comhionannas inscne a chur chun cinn, 
fás eacnamaíoch cuimsitheach agus 
inbhuanaithe, fostaíocht iomlán tháirgiúil 
agus chuibhiúil do chách, agus 
neamhionannas a laghdú.

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Tá roimh an Aontas dúshláin 
struchtúracha atá ag eascairt ón domhandú 
eacnamaíoch, ó bhainistiú sreafaí imirce 
agus ón mbaol níos mó slándála, ón aistriú 
fuinnimh glan, ó athrú na teicneolaíochta, ó 
aosú seasta an fhórsa saothair agus ón 
méadú atá ag teacht ar an easpa scileanna 
agus easpa lucht saothair in earnálacha 
agus i réigiúin áirithe, rud atá ag cur as 
d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide go 
háirithe. Agus aird á tabhairt aige ar na 
hathruithe atá ag teacht ar an saol oibre, ba 
cheart go nullmhódh an tAontas é féin do 
na dúshláin atá ann cheana agus do na 
dúshláin atá le teacht trí infheistíocht a 
dhéanamh sna scileanna is gá, tríd an bhfás 
a dhéanamh níos cuimsithí, agus trí 
fheabhas a chur ar bheartais fostaíochta 

(5) Tá roimh an Aontas dúshláin 
struchtúracha atá ag eascairt ón domhandú 
eacnamaíoch, ó thionchar na géarchéime 
eacnamaíche agus na mbeartas déine, ó 
bhainistiú sreafaí imirce agus ón mbaol 
níos mó slándála, ón aistriú glan fuinnimh, 
ó athrú na teicneolaíochta, ó aosú seasta an 
fhórsa saothair agus ón méadú atá ag teacht 
ar an easpa scileanna agus easpa lucht 
saothair in earnálacha agus i réigiúin 
áirithe, rud atá ag cur as d’fhiontair bheaga 
agus mheánmhéide go háirithe. Agus aird á 
tabhairt aige ar na hathruithe atá ag teacht 
ar an saol oibre, ba cheart go n-ullmhódh 
an tAontas é féin do na dúshláin atá ann 
cheana agus do na dúshláin atá le teacht trí 
infheistíocht a dhéanamh sna scileanna is 
gá, tríd an bhfás a dhéanamh níos 
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agus shóisialta, athbhreithniú ar 
shoghluaisteacht lucht saothair san 
áireamh.

cuimsithí, agus trí fheabhas a chur ar 
bheartais fostaíochta agus shóisialta, 
athbhreithniú ar shoghluaisteacht lucht 
saothair san áireamh.

Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Ba do CSE+ tacú le hiarrachtaí na 
mBallstát dul i ngleic leis an 
mbochtaineacht d’fhonn an fáinne 
míbhuntáiste ó ghlúin go glúin a bhriseadh 
agus cuimsiú sóisialta a chur chun cinn trí 
chomhionannas deiseanna a áirithiú do 
chách, cosc a chur ar an idirdhealú agus dul 
i ngleic le héagothromaíochtaí sláinte. 
Chuige sin is gá cineálacha éagsúla beartas 
a chur i bhfeidhm agus iad a dhíriú ar na 
daoine is mó atá faoi mhíbhuntáiste beag 
beann ar a naois, lena náirítear leanaí, 
pobail imeallaithe ar nós na Romach, agus 
oibrithe bochta. Ba cheart do CSE+ 
cuimsiú gníomhach daoine atá i bhfad 
amach ón margadh saothair a chur chun 
cinn, d’fhonn a lánpháirtiú 
socheacnamaíoch a chinntiú. Ba cheart, 
freisin, CSE+ a úsáid chun méadú a 
dhéanamh ar rochtain thráthúil, chothrom 
ar sheirbhísí inacmhainne, inbhuanaithe 
agus ardcháilíochta amhail cúram sláinte 
agus cúram fadtéarmach, go háirithe 
seirbhísí teaghlaigh agus seirbhísí 
pobalbhunaithe. Ba cheart do CSE+ 
rannchuidiú le nuachóiriú córas cosanta 
sóisialta d’fhonn, go háirithe, iad a 
dhéanamh níos inrochtana.

(18) Ba cheart do CSE+ tacú le 
hiarrachtaí na mBallstát dul i ngleic leis an 
mbochtaineacht d’fhonn an fáinne 
míbhuntáiste ó ghlúin go glúin a bhriseadh 
agus cuimsiú sóisialta a chur chun cinn trí 
chomhionannas deiseanna a áirithiú do 
chách, cosc a chur ar an idirdhealú agus dul 
i ngleic le héagothromaíochtaí sláinte. 
Chuige sin is gá cineálacha éagsúla beartas 
a chur i bhfeidhm agus iad a dhíriú ar na 
daoine is mó atá faoi mhíbhuntáiste beag 
beann ar a n-aois, lena n-áirítear leanaí, 
pobail imeallaithe ar nós na Romach, 
oibrithe bochta, daoine gan dídean, daoine 
faoi mhíchumas, náisiúnaigh tríú tír, 
iarrthóirí tearmainn agus dídeanaithe, 
agus gach duine eile a mbíonn orthu 
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
shóisialta iomadúla. Ba cheart do CSE+ 
cuimsiú gníomhach daoine atá i bhfad 
amach ón margadh saothair a chur chun 
cinn, d’fhonn a lánpháirtiú 
socheacnamaíoch a chinntiú. Ba cheart, 
freisin, CSE+ a úsáid chun méadú a 
dhéanamh ar rochtain thráthúil, chothrom 
ar sheirbhísí inacmhainne, inbhuanaithe 
agus ardcháilíochta amhail cúram sláinte 
agus cúram fadtéarmach, go háirithe 
seirbhísí teaghlaigh agus seirbhísí 
pobalbhunaithe. Ba cheart do CSE+ 
rannchuidiú le nuachóiriú córas cosanta 
sóisialta d’fhonn, go háirithe, a n-
inrochtaineacht, a n-uileghabhálacht agus 
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a gcumhdach cuimsitheach a chur chun 
cinn.

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Ba cheart do CSE+ rannchuidiú le 
laghdú na bochtaineachta trí thacaíocht a 
thabhairt do scéimeanna náisiúnta arb é is 
aidhm dóibh díth bia agus ábhartha a 
mhaolú agus lánpháirtiú sóisialta daoine 
atá i mbaol bochtaineachta nó eisiamh 
sóisialta agus lánpháirtiú na ndaoine is 
díothaí a chur chun cinn. Dá bhrí sin, 
d’fhonn go núsáidfear 4 % ar a laghad 
d’acmhainní na sraithe de CSE+ atá faoi 
bhainistíocht chomhroinnte ar leibhéal an 
Aontais chun tacú leis na daoine is 
díothaí, ba cheart do na Ballstáit 2 % ar a 
laghad dá nacmhainní náisiúnta den tsraith 
de CSE+ atá faoi bhainistíocht 
chomhroinnte a leithdháileadh ar dhul i 
ngleic leis na cineálacha bochtaineachta is 
mó a dtagann eisiaimh sóisialta díobh, e.g. 
easpa dídine, bochtaineacht leanaí agus 
díth bia. I ngeall ar chineál na noibríochtaí 
agus ar shaghas na bhfaighteoirí deiridh, tá 
sé riachtanach rialacha níos simplí a bheith 
i bhfeidhm maidir le tacaíocht arb é is 
aidhm di dul i ngleic le díth ábhartha na 
ndaoine is díothaí.

(19) Ba cheart do CSE+ rannchuidiú le 
laghdú na bochtaineachta trí thacaíocht a 
thabhairt do scéimeanna náisiúnta arb é is 
aidhm dóibh díth bia agus ábhartha a 
mhaolú agus lánpháirtiú sóisialta daoine 
atá i mbaol bochtaineachta nó eisiamh 
sóisialta agus lánpháirtiú na ndaoine is 
díothaí a chur chun cinn. Ba cheart do na 
Ballstáit 4% ar a laghad dá n-acmhainní 
náisiúnta den tsraith de CSE+ atá faoi 
bhainistíocht chomhroinnte a 
leithdháileadh ar dhul i ngleic leis na 
cineálacha bochtaineachta is mó a dtagann 
eisiamh sóisialta díobh, e.g. easpa dídine, 
bochtaineacht leanaí agus díth bia. I ngeall 
ar chineál na n-oibríochtaí agus ar shaghas 
na bhfaighteoirí deiridh, tá sé riachtanach 
rialacha níos simplí a bheith i bhfeidhm 
maidir le tacaíocht arb é is aidhm di dul i 
ngleic le díth ábhartha na ndaoine is 
díothaí.

Or. en

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19 a) Chun bochtaineacht a dhíothú 
agus cuimsiú sóisialta níos fearr a 
áirithiú, ba cheart go gcuirfeadh CSE+ 
chun cinn rannpháirtíocht ghníomhach 
eagraíochtaí sóisialta speisialaithe a 
bhíonn ag déanamh ionadaíochta do 
dhaoine a bhíonn ag maireachtáil faoi 
bhochtaineacht, nuair atáthar ag ullmhú, 
ag cur chun feidhme agus ag meas na 
gclár atá dírithe air sin.

Or. en

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Chun a áirithiú go dtabharfar aird 
chuí ar ghné shóisialta na hEorpa, faoi mar 
a leagtar amach é i gColún Eorpach na 
gCeart Sóisialta, agus go ndíreofar 
íosmhéid acmhainní orthu sin is mó atá ar 
an anás, ba cheart do na Ballstáit 25 % dá 
nacmhainní náisiúnta CSE+ ón tsraith de 
CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte 
a leithdháileadh ar chothú an chuimsithe 
shóisialta.

(22) Chun a áirithiú go dtabharfar aird 
chuí ar ghné shóisialta na hEorpa, faoi mar 
a leagtar amach é i gColún Eorpach na 
gCeart Sóisialta, agus go ndíreofar 
íosmhéid acmhainní orthu sin is mó atá ar 
an anás, ba cheart do na Ballstáit 30% dá 
n-acmhainní náisiúnta CSE+ ón tsraith de 
CSE+ atá faoi bhainistíocht chomhroinnte 
a leithdháileadh ar chothú an chuimsithe 
shóisialta.

Or. en

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32) (32)Le CSE+ leagtar síos forálacha 
arb é is aidhm dóibh saorghluaiseacht 

(32) Le CSE+ leagtar síos forálacha arb 
é is aidhm dóibh saorghluaiseacht 
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d’oibrithe a bhaint amach ar bhonn neamh-
idirdhealaitheach trí dhlúthchomhar a 
áirithiú idir seirbhísí fostaíochta lárnacha 
na mBallstát le chéile agus leis an 
gCoimisiún. Ba cheart do líonra Eorpach 
na seirbhísí fostaíochta dea-fheidhmiú na 
margaí saothair a chur chun cinn, trí 
shoghluaisteacht oibrithe agus 
trédhearcacht faisnéise faoi na margaí 
saothair a chothú. Faoi raon feidhme 
CSE+ tá, freisin, tacaíocht a thabhairt do 
scéimeanna soghluaisteachta spriocdhírithe 
agus forbairt scéimeanna den saghas sin, 
d’fhonn folúntais a líonadh aon áit sa 
mhargadh saothair inar sainaithníodh 
easnaimh.

d’oibrithe a bhaint amach le dálaí sóisialta 
ardcháilíochta agus ar bhonn neamh-
idirdhealaitheach trí dhlúthchomhar a 
áirithiú idir seirbhísí fostaíochta lárnacha 
na mBallstát le chéile, le comhpháirtithe 
sóisialta agus leis an gCoimisiún. Ba 
cheart do líonra Eorpach na seirbhísí 
fostaíochta , i gcomhar le comhpháirtithe 
sóisialta, dálaí sóisialta ardcháilíochta a 
chur chun cinn maille le rochtain éasca ar
fhaisnéis d’oibrithe taistil. Faoi raon 
feidhme CSE+ tá tacaíocht á tabhairt do 
scéimeanna soghluaisteachta spriocdhírithe 
d’fhonn folúntais ardcháilíochta a líonadh 
aon áit sa mhargadh saothair inar 
sainaithníodh easnaimh. 

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) ciallaíonn “na daoine is díothaí” 
daoine nádúrtha, cibé acu daoine aonair, 
teaghlaigh nó grúpaí comhdhéanta de na 
daoine sin iad, ar suíodh a ngá le cúnamh 
de réir na gcritéar oibiachtúil a leag na 
húdaráis inniúla náisiúnta síos i gcomhairle 
leis na geallsealbhóirí ábhartha, agus 
coinbhleachtaí leasa á seachaint, agus a 
d’fhormheas na húdaráis inniúla naisiúnta 
sin, critéir a bhféadfaidh eilimintí a bheith 
ar áireamh iontu lena gceadófar díriú ar na 
daoine is díothaí i limistéir gheografacha ar 
leith;

(13) ciallaíonn “na daoine is díothaí” 
daoine nádúrtha, cibé acu daoine aonair, 
teaghlaigh nó grúpaí comhdhéanta de na 
daoine sin iad, ar suíodh a ngá le cúnamh 
de réir a staide maireachtála (amhail 
easpa dídine) nó de réir na gcritéar 
oibiachtúil a leag na húdaráis inniúla 
náisiúnta síos i gcomhairle leis na 
geallsealbhóirí ábhartha, agus 
coinbhleachtaí leasa á seachaint, agus a 
d’fhormheas na húdaráis inniúla naisiúnta 
sin, critéir a bhféadfaidh eilimintí a bheith 
ar áireamh iontu lena gceadófar díriú ar na 
daoine is díothaí i limistéir gheografacha ar 
leith;

Or. en
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Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) ciallaíonn “nuálaíochtaí sóisialta” 
gníomhaíochtaí atá sóisialta ó thaobh a 
gcuspóra agus a riachtanas de araon, go 
háirithe iad sin a bhaineann le forbairt agus 
le cur chun feidhme smaointe nua (maidir 
le táirgí, seirbhísí agus samhlacha) a 
riarann ar riachtanais shóisialta agus san 
am céanna a chruthaíonn saghsanna nua 
caidrimh nó comhair shóisialta nua agus dá 
bharr sin a dhéanann leas na sochaí agus a 
threisíonn freisin cumas na sochaí chun 
gníomhú;

(16) ciallaíonn ‘nuálaíochtaí sóisialta’ 
nuálaíochtaí atá sóisialta ó thaobh a 
gcuspóra agus a riachtanas de araon agus 
go háirithe iad siúd a bhaineann le forbairt 
agus le cur chun feidhme smaointe nua 
(maidir le táirgí, seirbhísí, samhlacha nó 
cleachtais nó meascán díobh sin) a 
chomhlíonann riachtanais shóisialta agus 
ag an am céanna a chruthaíonn caidreamh 
nó comharaíochtaí sóisialta nua agus ar an 
gcaoi sin a chumhachtaíonn an tsochaí 
agus a théann chun a leasa agus a 
threisíonn inniúlacht na sochaí chun 
gníomhú;

Or. en

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) ciallaíonn “tástálacha sóisialta” 
idirghabhálacha beartais lena dtugtar 
freagairt nuálach ar riachtanais shóisialta 
agus a chuirtear chun feidhme ar scála beag 
agus i ndálaí a fhágann gur féidir a 
dtionchar a thomhas sula gcuirtear chun 
feidhme arís iad ar scála níos mó, má 
bhíonn na torthaí dearfach;

(17) ciallaíonn “tástálacha sóisialta” 
idirghabhálacha beartais lena dtugtar 
freagairt nuálach ar riachtanais shóisialta 
agus a chuirtear chun feidhme ar scála beag 
agus i ndálaí a fhágann gur féidir a 
dtionchar a thomhas sula gcuirtear chun 
feidhme arís iad i gcomhthéacsanna 
geografacha nó earnála eile ar scála níos 
mó, má bhíonn na torthaí níos buntáistí ná 
na cleachtais reatha;

Or. en



PE628.700v01-00 12/32 PA\1165674GA.docx

GA

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tá sé d’aidhm ag CSE+ tacú leis na 
Ballstáit ardleibhéil fostaíochta agus 
cosaint shóisialta chothrom a bhaint amach 
agus lucht saothair oilte athléimneach a 
bheith acu a bheidh ullamh don saol oibre
atá le teacht, i gcomhréir leis na prionsabail 
a leagtar amach i gColún Eorpach na 
gCeart Sóisialta a d’fhógair Parlaimint na 
hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún 
an 17 Samhain 2017.

Tá sé d’aidhm ag CSE+ tacú leis na 
Ballstáit ardleibhéil fostaíochta agus 
cosaint shóisialta chothrom a bhaint 
amach, lucht saothair oilte athléimneach a 
bheith acu,  feabhas a chur ar dheiseanna 
fostaíochta, comhtháthú sóisialta a 
dhaingniú, feabhas a chur ar chothroime 
shóisialta, agus iomaíochas a mhéadú ar 
fud na hEorpa, i gcomhréir leis na 
prionsabail a leagtar amach i gColún 
Eorpach na gCeart Sóisialta a d’fhógair 
Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus 
an Coimisiún an 17 Samhain 2017.

Or. en

Leasú 15

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) an fhostaíocht a dhéanamh níos 
inrochtana do gach cuardaitheoir poist, go 
háirithe do dhaoine óga atá dífhostaithe 
agus daoine atá dífhostaithe go 
fadtéarmach, agus do dhaoine 
neamhghníomhacha, agus an 
fhéinfhostaíocht agus an geilleagar 
sóisialta a chur chun cinn;

(i) an fhostaíocht a dhéanamh níos 
inrochtana níos leordhothanaí agus níos 
cothroime do gach cuardaitheoir poist, go 
háirithe do dhaoine óga, do mhná, do 
dhaoine faoi mhíchumas, agus daoine atá 
dífhostaithe go fadtéarmach, agus do 
dhaoine neamhghníomhacha, agus an 
geilleagar sóisialta a chur chun cinn;

Or. en

Leasú 16

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

(iii) rannpháirtíocht na mban sa 
mhargadh saothair, cothromaíocht níos 
fearr saoil agus oibre agus rochtain ar 
chúram leanaí san áireamh, timpeallacht 
oibre shláintiúil dhea-oiriúnaithe ina 
gcuirtear rioscaí sláinte san áireamh, 
oiriúnú oibrithe, fiontar agus fiontraithe 
d’athruithe agus an taosú gníomhach 
folláin a chur chun cinn;

(iii) comhionannas inscne a chur chun 
cinn i ngach réimse, lena n-áirítear
rannpháirtíocht na mban sa mhargadh 
saothair ag tairiscint pá maireachtála, 
cóir, cothromaíocht níos fearr saoil agus 
oibre, lena n-áirítear rochtain chothrom ar 
oideachas agus cúram cuimsitheach 
neamhscartha ardcháilíochta luath-óige, 
agus ar sheirbhísí cúraim pobalbhunaithe 
eile do dhaoine faoi mhíchumas agus do 
dhaoine níos sine, timpeallacht oibre agus 
mhaireachtála shláintiúil dhea-oiriúnaithe 
ina gcuirtear rioscaí sláinte, san áireamh, 
oiriúnú rianúil oibrithe, fiontar agus 
fiontraithe agus an t-aosú gníomhach 
folláin a chur chun cinn;

Or. en

Leasú 17

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iv) feabhas a chur ar chórais oideachais 
agus oiliúna ó thaobh cáilíochta, 
éifeachtachta agus ábharthachta don 
mhargadh saothair chun sealbhú 
príomhinniúlachtaí a éascú, scileanna 
digiteacha san áireamh;

(iv) feabhas a chur ar chórais oideachais 
agus oiliúna ó thaobh cáilíochta, 
éifeachtachta agus ábharthachta don 
mhargadh saothair chun sealbhú 
príomhchumas agus príomhinniúlachtaí a 
éascú, scileanna digiteacha san áireamh;

Or. en

Leasú 18

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

(v) rochtain chomhionann ar oideachas 
agus oiliúint ardcháilíochta chuimsitheach, 
agus críochnú oideachais agus oiliúna den 
saghas sin, a chur chun cinn, go háirithe do 
ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste, ó chéim an 
oideachais agus an chúraim luathóige go 
dtí céim an oideachais ghinearálta agus an 
ghairmoideachais go dtí céim an 
oideachais tríú leibhéal agus an oideachais 
agus na foghlama d’aosaigh, éascú 
soghluaisteachta foghlama do chách san 
áireamh;

(v) rochtain chomhionann ar oideachas 
agus oiliúint ardcháilíochta neamhscartha
chuimsitheach, agus críochnú oideachais 
agus oiliúna den saghas sin, a chur chun 
cinn, go háirithe do ghrúpaí atá faoi 
mhíbhuntáiste, ó chéim an oideachais agus 
an chúraim luath-óige, inter alia, go dtí 
céim an oideachais agus oiliúna 
ardcháilíochta go dtí céim an oideachais 
tríú leibhéal agus an oideachais agus na 
foghlama d’aosaigh, éascú 
soghluaisteachta foghlama do chách san 
áireamh;

Or. en

Leasú 19

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(vii) (vii) cuimsiú gníomhach a chothú 
d’fhonn comhionannas deiseanna agus 
rannpháirtíocht ghníomhach a chur chun 
cinn agus an infhostaitheacht a fheabhsú;

(vii) cuimsiú gníomhach a chothú 
d’fhonn comhionannas deiseanna, neamh-
idirdhealú agus rannpháirtíocht 
ghníomhach a chur chun cinn agus an 
infhostaitheacht a fheabhsú;

Or. en

Leasú 20

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(viii) lánpháirtiú socheacnamaíoch 
náisiúnach tríú tíortha agus pobal 
imeallaithe, amhail na Romaigh, a chur 
chun cinn;

(viii) lánpháirtiú fadtéarmach
socheacnamaíoch náisiúnach tríú tír agus 
pobal imeallaithe, amhail na Romaigh, a 
chur chun cinn;
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Or. en

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 4 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) EUR 761 000 000 do chur chun 
feidhme na sraithe Fostaíocht agus 
Nuálaíocht Shóisialta;

(a) EUR 920 000 000 do chur chun 
feidhme na sraithe Fostaíocht agus 
Nuálaíocht Shóisialta;

Or. en

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 4 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) EUR 413 000 000 do chur chun 
feidhme na sraithe Sláinte;

(b) EUR 450 000 000 do chur chun 
feidhme na sraithe Sláinte;

Or. en

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Díreoidh na Ballstáit a gcuid acmhainní ón 
tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht 
chomhroinnte ar idirghabhálacha a théann i 
ngleic leis na dúshláin a shainaithnítear ina
gclár náisiúnta um athchóiriú, sa 
Seimeastar Eorpach agus sna moltaí tír-
shonracha ábhartha arna nglacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE 
agus le hAirteagal 148(4) CFAE, agus 
cuirfidh siad san áireamh na prionsabail 

Díreoidh na Ballstáit a gcuid acmhainní ón 
tsraith de CSE+ atá faoi bhainistíocht 
chomhroinnte ar idirghabhálacha a théann i 
ngleic leis na dúshláin shóisialta a 
shainaithnítear ar an leibhéal náisiúnta, 
réigiúnach agus áitiúil i gcomhréir le 
hAirteagal 151 CFAE, le Cairt Shóisialta 
na hEorpa arna hathbhreithniú (ETS 
Uimh. 163) agus leis na prionsabail agus 
na cearta a leagtar amach i gColún Eorpach 
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agus na cearta a leagtar amach i gColún 
Eorpach na gCeart Sóisialta.

na gCeart Sóisialta.

Or. en

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Leithdháilfidh na Ballstáit méid 
iomchuí dá gcuid acmhainní ó ESF+ faoi 
bhainistíocht chomhroinnte ar dhul i 
ngleic leis na dúshláin a shainaithnítear 
sna moltaí tír-shonracha arna nglacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 121(2) CFAE 
agus le hAirteagal 148(4) CFAE agus sa 
Seimeastar Eorpach a thagann faoi raon 
feidhme CSE+ mar a leagtar amach é in 
Airteagal 4.

scriosta

Or. en

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Leithdháilfidh na Ballstáit 25% ar a 
laghad dá nacmhainní ón tsraith de CSE+ 
atá faoi bhainistíocht chomhroinnte ar na 
cuspóirí sonracha maidir le heisiamh 
sóisialta a leagtar amach i bpointí (vii) go 
(xi) d’Airteagal 4(1), lena n-áirítear 
lánpháirtiú socheacnamaíoch náisiúnach 
tríú tíortha a chur chun cinn. lánpháirtiú
náisiúnach tríú tír

3. Leithdháilfidh na Ballstáit 30% ar a 
laghad dá n-acmhainní ón tsraith de CSE+ 
atá faoi bhainistíocht chomhroinnte ar na 
cuspóirí sonracha maidir le heisiamh 
sóisialta a leagtar amach i bpointí (vii) go 
(x) d’Airteagal 4(1), lena n-áirítear 
cuimsiú socheacnamaíoch náisiúnach tríú 
tír a chur chun cinn.

Or. en
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Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leithdháilfidh na Ballstáit 2 % ar a laghad 
dá n-acmhainní ón tsraith de CSE+ atá faoi 
bhainistíocht chomhroinnte ar an gcuspóir 
sonrach a leagtar amach i bpointe (xi) 
d’Airteagal 4(1), is é sin dul i ngleic le díth 
ábhartha.

De bhreis ar an leithdháileadh íosta de 
30% ar a laghad d’acmhainní CSE+ faoi 
bhainistíocht chomhroinnte ar chuspóirí 
sonracha vii) – x) d’Airteagal 4(1)
leithdháilfidh na Ballstáit 4 % ar a laghad 
dá n-acmhainní ón tsraith de CSE+ atá faoi 
bhainistíocht chomhroinnte ar an gcuspóir 
sonrach a bhaineann le dul i ngleic le 
cuimsiú sóisialta na ndaoine is díothaí 
agus/nó díothú ábharach mar a leagtar 
amach i bpointí (x) agus (xi) d’Airteagal 
4(1).

Or. en

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcásanna a bhfuil údar cuí tugtha leo, 
féadfar na hacmhainní atá leithdháilte ar 
an gcuspóir sonrach a leagtar amach i 
bpointe (x) d’Airteagal 4(1), is é sin dul i 
ngleic le díth ábhartha, féadfar iad a chur 
san áireamh agus comhlíonadh an íos-
leithdháilte 2 % a leagtar amach sa chéad 
fhomhír den mhír seo á fhíorú.

scriosta

Or. en

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Cinnteoidh gach Ballstát go 
nglacfaidh na comhpháirtithe sóisialta agus
eagraíochtaí den tsochaí shibhialta páirt i 
gcur i bhfeidhm beartas fostaíochta, 
oideachais agus eisiaimh shóisialta a 
dtacaíonn an tsraith de CSE+ atá faoi 
bhainistíocht chomhroinnte leo.

1. Áiritheoidh gach Ballstát, i 
gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán 
na bhForálacha Coiteanna agus i 
gcomhréir le Rialachán Tarmligthe (AE) 
Uimh. 240/2014 ón gCoimisiún
rannpháirtíocht fhiúntach agus 
chuimsitheach na gcomhpháirtithe 
sóisialta , eagraíochtaí na sochaí sibhialta 
agus ionadaithe na dtairbhithe in ullmhú, 
clársceidealú, bainistíocht, soláthar , 
faireachán agus meastóireacht beartas 
fostaíochta, oideachais agus cuimsithe 
shóisialta arna dtacú ag an tsraith CSE+ 
faoi bhainistíocht chomhroinnte.

Or. en

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I ngach clár leithdháilfidh na 
Ballstáit méid iomchuí d’acmhainní CSE+ 
ón tsraith atá faoi bhainistíocht 
chomhroinnte ar fhorbairt cumais na 
bpáirtithe sóisialta agus eagraíochtaí na 
sochaí sibhialta.

2. I ngach clár leithdháilfidh na 
Ballstáit ar a laghad 2% d’acmhainní 
CSE+ ón tsraith atá faoi bhainistíocht 
chomhroinnte ar fhorbairt cumais údarás 
áitiúil agus réigiúnach, na 
gcomhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí 
na sochaí sibhialta ar an leibhéal 
náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach.

Or. en

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Na hacmhainní dá dtagraítear in Airteagal 
7(4), clársceidealófar iad faoi thosaíocht nó 
faoi chlár tiomnaithe.

Na hacmhainní dá dtagraítear in Airteagal 
7(4), clársceidealófar iad faoi thosaíocht nó 
faoi chlár tiomnaithe. Socraíodh ag 85% 
an ráta cómhaointhe don tosaíocht nó 
don chlár seo.

Or. en

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tacaíocht do mholtaí tír-shonracha 
ábhartha

Aghaidh a thabhairt ar dhúshláin áitiúla 
agus réigiúnacha.

Or. en

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Na gníomhaíochtaí a théann i ngleic leis na
dúshláin a shainaithnítear sna moltaí tír-
shonracha ábhartha agus sa Seimeastar 
Eorpach dá dtagraítear in Airteagal 7(2), 
clársceidealófar iad faoi thosaíocht 
thiomnaithe amháin nó níos mó.

Na gníomhaíochtaí a théann i ngleic le 
dúshláin shonracha áitiúla agus 
réigiúnacha sa rialachán seo
clársceidealófar iad faoi thosaíocht 
thiomnaithe.

Or. en

Leasú 33

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

1. Tacóidh na Ballstáit le 
gníomhaíochtaí nuálaíochta sóisialta agus 
le tástálacha sóisialta, nó neartóidh siad 
cuir chuige a fheidhmíonn ón mbonn aníos 
agus atá bunaithe ar chomhpháirtíochtaí 
idir na húdaráis phoiblí, an earnáil 
phríobháideach, agus an tsochaí 
shibhialta, e.g. na grúpaí gníomhaíochta 
áitiúla a cheapann agus a chuireann chun 
feidhme straitéisí forbartha atá faoi stiúir 
an phobail.

1. Tacóidh na Ballstáit le
gníomhaíochtaí nuálaíochta sóisialta agus 
le tástálacha sóisialta, agus/nó neartóidh 
siad cuir chuige a fheidhmíonn ón mbonn 
aníos agus atá bunaithe ar 
chomhpháirtíochtaí idir na húdaráis 
phoiblí, comhpháirtithe sóisialta, fiontair 
shóisialta agus an tsochaí shibhialta amhail 
na Grúpaí Gníomhaíochta Áitiúla a 
cheapann agus a chuireann chun feidhme 
straitéisí forbartha atá faoi stiúir an phobail 
chomh maith le gníomhaíochtaí téamacha 
atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar 
riachtanais na ngrúpaí sonracha, lena n-
áirítear na daoine is díothaí.

Or. en

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4 a. Chun acmhainneacht nuálaíochta 
na ngeallsealbhóirí ábhartha a thógáil 
(geallsealbhóirí amhail údaráis náisiúnta, 
réigiúnacha nó áitiúla, an tsochaí 
shibhialta agus eagraíochtaí an 
gheilleagair shóisialta, comhpháirtithe 
sóisialta, comharchumainn agus grúpaí 
gníomhaíochta áitiúla) faoi na tosaíochtaí 
tiomnaithe cuirfear acmhainní ar fáil 
chun cistiú a dhéanamh ar ardáin don 
acmhainneacht agus inniúlacht 
nuálaíochta sóisialta agus é mar mhisean 
leis sin cuidiú go héifeachtach le dearadh, 
ullmhú, cur chun feidhme, meastóireacht, 
oiriúnú nó macasamhlú na 
ngníomhaíochtaí nuálacha. 

Or. en
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Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Beidh costais foirne dhíreacha 
incháilithe do ranníocaíocht ó thacaíocht 
ghinearálta ón tsraith de CSE+ atá faoi 
bhainistíocht chomhroinnte ar choinníoll 
nach mó iad ná 100 % de ghnáthluach 
saothair na gairme lena mbaineann sa 
Bhallstát de réir shonraí ó Eurostat.

scriosta

Or. en

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is féidir an bia agus/nó an cúnamh 
ábhartha bunúsach a sholáthar go díreach 
do na daoine is díothaí nó go hindíreach le 
dearbháin nó cártaí leictreonacha, ar 
choinníoll nach féidir iad a fhuascailt ach 
in aghaidh bia agus/nó cúnamh ábhartha 
bunúsach, mar a leagtar amach in Airteagal 
2(3).

Déanfar an bia agus/nó an cúnamh 
ábhartha bunúsach a sholáthar go díreach 
do na daoine is díothaí nó go hindíreach le 
dearbháin nó cártaí leictreonacha, ar 
choinníoll nach féidir iad a fhuascailt ach 
in aghaidh bia agus/nó cúnamh ábhartha 
bunúsach, mar a leagtar amach in Airteagal 
2(3) agus ar choinníoll nach bhfuil siad 
ag teacht in ionad aon tairbhe shóisialta 
atá ann cheana féin nó nach bhfuil aon 
difear á dhéanamh acu don 
incháilitheacht chun tairbhí sóisialta a 
fháil amach anseo. 

Or. en

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 4
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Is féidir seachadadh bia agus/nó 
cúnamh ábhartha a chomhlánú le hatreorú i 
dtreo seirbhísí inniúla agus i dtreo bearta 
tionlacain eile a bhfuil cuimsiú sóisialta na 
ndaoine is díothaí d’aidhm acu.

4. Déanfar seachadadh bia agus/nó 
cúnamh ábhartha a chomhlánú le hatreorú i 
dtreo seirbhísí inniúla agus i dtreo bearta 
tionlacain eile a bhfuil cuimsiú sóisialta na 
ndaoine is díothaí d’aidhm acu.

Or. en

Leasú 38

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) (e) costas beart tionlacain a 
dhéanann na tairbhithe nó a dhéantar thar 
ceann na dtairbhithe a sheachadann an bia 
agus/nó an cúnamh ábhartha bunúsach ar 
na daoine is díothaí ag ráta comhréidh 5 % 
de na costais dá dtagraítear i bpointe (a).

(e) costas beart tionlacain a dhéanann 
na tairbhithe nó a dhéantar thar ceann na 
dtairbhithe a sheachadann an bia agus/nó 
an cúnamh ábhartha bunúsach ar na daoine 
is díothaí ag méid íosta de 5 % de na 
costais dá dtagraítear i bpointe (a).

Or. en

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Faoin 30 Meitheamh 2025 agus 
faoin 30 Meitheamh 2028, cuirfidh na 
húdaráis bhainistíochta in iúl don 
Choimisiún torthaí suirbhé struchtúrtha ar 
fhaighteoirí deiridh a rinneadh an bhliain 
roimhe sin. Beidh an suirbhé sin bunaithe 
ar an tsamhail a bhunóidh an Coimisiún le 
gníomh cur chun feidhme.

3. Faoin 30 Meitheamh 2025 agus 
faoin 30 Meitheamh 2028, cuirfidh na 
húdaráis bhainistíochta in iúl don 
Choimisiún torthaí suirbhé struchtúrtha ar 
fhaighteoirí deiridh a rinneadh an bhliain 
roimhe sin, ag díriú go háirithe ar a 
ndálaí maireachtála agus ar chineál an 
díothaithe ábhartha. Beidh an suirbhé sin 
bunaithe ar an tsamhail a bhunóidh an 
Coimisiún le gníomh cur chun feidhme.
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Or. en

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) seirbhísí tacaíochta sonracha a 
sholáthar d’fhostóirí agus do 
chuardaitheoirí poist d’fhonn margaí 
saothair Eorpacha comhtháite a fhorbairt, 
seirbhísí amhail ullmhúchán ag an gcéim 
réamhearcaíochta go cúnamh i ndiaidh an 
tsocrúcháin, chun folúntais a líonadh i gcás 
earnálacha, gairmeacha beatha, tíortha, 
réigiúin teorann nó grúpaí áirithe (e.g. 
daoine leochaileacha);

(d) seirbhísí tacaíochta sonracha a 
sholáthar d’oibrithe,d’fhostóirí agus do 
chuardaitheoirí poist d’fhonn margaí 
saothair Eorpacha comhtháite a fhorbairt, 
seirbhísí amhail ullmhúchán ag an gcéim 
réamhearcaíochta go cúnamh i ndiaidh an 
tsocrúcháin, chun folúntais a líonadh i gcás 
earnálacha, gairmeacha beatha, tíortha, 
réigiúin teorann nó grúpaí áirithe (e.g. 
daoine leochaileacha);

Or. en

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) tacú le forbairt an éiceachórais 
mhargaidh lena soláthraítear 
micreamhaoiniú do mhicrifhiontair atá i 
gcéim an tionscnaimh agus i gcéim na 
forbartha, go háirithe iad sin ag a bhfuil 
daoine leochaileacha fostaithe;

(e) tacú le forbairt an éiceachórais 
mhargaidh lena soláthraítear 
micreamhaoiniú do mhicrifhiontair atá i 
gcéim an tionscnaimh agus i gcéim na 
forbartha, go háirithe iad sin a chuireann 
ar fáil do dhaoine leochaileacha dálaí 
ardcháilíochta oibre agus rochtain ar
árachas sóisialta, chun cuidiú le 
sainaithint agus bailíochtú na samplaí 
den dea-chleachtas i mbeartais, amhail 
cuir chuige éifeachtacha soláthair do 
mhicri-eagraíochtaí agus d’eagraíochtaí 
beaga-meánmhéide; 

Or. en
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Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 1 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) tacú le comhpháirtíochtaí 
trasteorann idir seirbhísí poiblí 
fostaíochta agus comhpháirtithe sóisialta 
chun an margadh saothair trasteorann a 
chur chun cinn agus an tsoghluaiseacht 
trasteorann a chur chun cinn faoi dhálaí 
ardcháilíochta sóisialta i limistéir 
teorann;

Or. en

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 1 – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) tacú le comhar trasnáisiúnta chun 
dlús a chur le haistriú réiteach nuálacha, 
agus chun gur fusa scála na réiteach sin 
a mhéadú, go háirithe ó thaobh 
fostaíochta, scileanna agus cuimsiú
sóisialta, ar fud na hEorpa.

(i) treoraíocht a sholáthar d’fhorbairt 
an bhonneagair shóisialta (lena n-áirítear 
tithíocht, cúram agus oideachas agus 
oiliúint leanaí, cúram sláinte agus cúram 
fadtéarmach agus straitéisí forbartha faoi 
stiúir an phobail) a bhfuil gá leo chun
Colún Eorpach na gCeart Sóisialta agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme;

Or. en

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 2 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Déanfar gníomhaíochtaí na 
gcomhpháirtíochtaí trasteorann nó na 
ngeallsealbhóirí dá dtagraítear i mír 2 a 
chómhaoiniú ag an Aontas ag 95% den 
chaiteachas iomlán incháilithe. Níl 
dheonófar tacaíocht airgeadais bhreise 
ach i gcás dálaí eisceachtúla atá 
réasúnaithe a dhóthain.

Or. en

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Rachaidh an Coimisiún i 
gcomhairle le geallsealbhóirí laistigh den 
Aontas, go háirithe le comhpháirtithe 
sóisialta, le heagraíochtaí na sochaí 
sibhialta agus le húdaráis réigiúnacha 
agus áitiúla, maidir le cláir fostaíochta 
agus cláir oibre cuimsithe shóisialta, a 
dtosaíochtaí agus a dtreoshuíomh 
straitéiseach agus a gcur chun feidhme. 

Or. en

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1b. Bunóidh an Coimisiún na naisc 
riachtanacha leis an gCoiste Fostaíochta, 
leis an gCoiste um Chosaint Shóisialta, 
leis an gCoiste Comhairleach ar Shláinte 
agus Sábháilteacht ag an Obair, le Grúpa 
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na nArd-Stiúrthóirí don Chaidreamh 
Tionsclaíoch agus leis an gCoiste 
Comhairleach ar Shaoirse Gluaiseachta 
d'Oibrithe d'fhonn a áirithiú go 
gcoimeádfar ar an eolas iad go rialta agus 
go hiomchuí faoin dul chun cinn i gcur 
chun feidhme an Chláir. Cuirfidh an 
Coimisiún coistí eile a dhéileálann le 
beartais, ionstraimí agus gníomhaíochtaí 
atá ábhartha don Chlár ar an eolas 
freisin. 

Or. en

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1c. Déanfar torthaí na 
ngníomhaíochtaí arna gcur chun feidhme 
faoin gClár a chur in iúl do Pharlaimint 
na hEorpa, don Chomhairle, do Choiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
agus do Choiste na Réigiún, agus freisin 
do na comhpháirtithe sóisialta agus don 
phobal, agus scaipfear go rialta agus go 
hiomchuí iad, d'fhonn a dtionchar, a n-
inbhuanaitheacht agus a mbreisluach 
Aontais a uasmhéadú. 

Or. en

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 2 – pointe a – pointe iii a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iii a) Tacú le forbairt scileanna agus 
uirlisí don chumarsáid éifeachtach maidir 
le rioscaí.
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Or. en

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 2 – pointe b – pointe ii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ii) Tacú le hathrú digiteach na sláinte 
agus an chúraim sláinte

(ii) Tacú le hathrú digiteach na sláinte 
agus an chúraim sláinte agus le forbairt an 
líonraithe

Or. en

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 2 – pointe b – pointe iii a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iii a) Tacú le hathdhíriú seirbhísí 
sláinte ionas go mbeidís dírithe ar an 
duine, ar áitriú an chúraim sláinte agus 
ar ghaireacht do chúram sláinte (e.g. 
seirbhísí gaireachta, míochaine 
tionscnaíoch, comhtháthú idir ospidéil 
agus an líonra críochach, cúram 
idirmheánach, cúram maolaitheach 
comhtháite, daonnú an chúraim)

Or. en

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 2 – pointe b – pointe iii b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iii b) Éagothromaíochtaí a chosc (e.g. 
trí rochtain ar sheirbhísí a chur chun 
cinn do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste/do 
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ghrúpaí leochaileacha, comhrac i gcoinne 
an eisiaimh shóisialta, míochaine inscne, 
modheolaíochtaí agus uirlisí don 
chothroime, eachtrannaigh nua a 
chuimsiú, deiseanna comhionanna, 
tacaíocht don tsláinte ghnéis agus an t-
aosú gníomhach)

Or. en

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 2 – pointe b – pointe iii c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iii c) Tacú le cumhachtú na saoránach 
agus rannpháirtíocht an phobail sa tsraith 
Sláinte (e.g. trí rannpháirtíocht na 
saoránach sa litearthacht sláinte a chur 
chun cinn agus tríd an gcomhar idir 
eagraíochtaí poiblí agus an tríú earnáil, 
cuimsiú post do dhaoine leochaileacha, 
codarsnacht leis an bhforéigean gnéis, an 
bhochtaineacht a léiriú i gcodarsnacht 
mar fhachtóir sóisialta/mar bhaol don 
tsláinte)

Or. en

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 2 – pointe b – pointe iv

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iv) cuir chuige atá in oiriúint do na 
dúshláin a bheidh roimh an gcóras sláinte 
amach anseo a fhorbairt agus a chur chun 
feidhme.

(iv) cuir chuige atá in oiriúint do na 
dúshláin a bheidh roimh an gcóras sláinte 
amach anseo a fhorbairt agus a chur chun 
feidhme, amhail samhlacha a bhfuil cur 
chuige ildisciplíneach ag gabháil leo.

Or. en
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Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 2 – pointe c – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) trí aistriú, oiriúnú agus cuir i 
bhfeidhm dea-chleachtas ag a bhfuil 
breisluach cinnte ar leibhéal an Aontais a 
dhéanamh idir na Ballstáit;

(i) trí mhalartú, aistriú, oiriúnú agus 
cur i bhfeidhm dea-chleachtas ag a bhfuil 
breisluach cinnte ar leibhéal an Aontais a 
dhéanamh idir na Ballstáit;

Or. en

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 2 – pointe c – pointe iv

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iv) pointí teagmhála náisiúnta a 
thugann treoraíocht, faisnéis agus cúnamh 
a bhaineann le cur chun feidhme an chláir;

(iv) pointí réigiúnacha, for-
réigiúnacha teagmhála náisiúnta a thugann 
treoraíocht, faisnéis agus cúnamh a 
bhaineann le cur chun feidhme an chláir;

Or. en

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 40 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ceapfaidh gach Ballstát ionadaí 
amháin ón rialtas, ionadaí amháin ó 
eagraíochtaí na noibrithe, ionadaí amháin ó 
eagraíochtaí na bhfostóirí agus ionadaí 
malartach do gach comhalta ar feadh 
uastréimhse seacht mbliana. Mura mbeidh 
an comhalta i láthair, beidh sé de theideal 
ag an ionadaí malartach páirt a ghlacadh 

2. Ceapfaidh gach Ballstát ionadaí 
amháin ón rialtas, ionadaí amháin ó 
eagraíochtaí na n-oibrithe, ionadaí amháin 
ó eagraíochtaí na bhfostóirí ionadaí 
amháin ón tsochaí shibhialta i gcomhréir 
le mír 1(c) d’airteagal 6 de na forálacha 
coiteanna maidir le cistí struchtúracha
agus ionadaí malartach do gach comhalta 
ar feadh uastréimhse seacht mbliana. Mura 
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sna himeachtaí. mbeidh an comhalta i láthair, beidh sé de 
theideal ag an ionadaí malartach páirt a 
ghlacadh sna himeachtaí.

Or. en

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 40 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. 3. Ar Choiste CSE+ beidh ionadaí 
amháin ó gach eagraíocht lena ndéantar 
ionadaíocht ar eagraíochtaí na noibrithe 
agus ar eagraíochtaí na bhfostóirí ar 
leibhéal an Aontais.

3. Áireofar sa Choiste CSE+ ionadaí 
amháin ó gach eagraíocht atá agus lena 
ndéantar ionadaíocht d’eagraíochtaí na n-
oibrithe, d’eagraíochtaí na bhfostóirí agus 
d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta ar 
leibhéal an Aontais.

Or. en

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tá gach sonra pearsanta le miondealú de 
réir inscne (fireann, baineann, ‘neamh-
dénártha’). Má tá torthaí áirithe ann nach 
bhfuil intugtha, ní gá sonraí ina leith a 
bhailiú agus a thuairisciú.

Tá gach sonra pearsanta le miondealú de 
réir inscne (fireann, baineann, ‘neamh-
dénártha’). Má tá torthaí áirithe ann nach 
bhfuil ábhartha, ní gá sonraí ina leith a 
bhailiú agus a thuairisciú. Féadtar sonraí 
pearsanta íogaire a chlárú go hanaithnid 
i gcás daoine atá díothaithe go suntasach. 

Or. en

Leasú 59

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

Más rud é nach ó chláir sonraí a bhailítear 
sonraí na dtáscairí seo, is féidir luachanna 
na dtáirgí a ríomh ar bhonn meastacháin 
feasacha ón tairbhí.

Más rud é nach ó chláir sonraí a bhailítear 
sonraí na dtáscairí seo, is féidir luachanna 
na dtáirgí a ríomh ar bhonn meastacháin 
fheasacha ón tairbhí. Is ar bhonn deonach 
a chuirfidh na rannpháirtithe na sonraí 
ar fáil. Ní bheidh impleachtaí diúltacha 
ag baint leis do na rannpháirtithe ná do 
cheannairí na dtionscadal má dhiúltaíonn 
siad sonraí a léiriú.

Or. en

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I –  pointe 1 – pointe 1b – mír 1 – fleasc 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- rannpháirtithe ó limistéir 
gheografacha ina bhfuil leibhéil arda de 
bhochtaineacht agus d’eisiamh sóisialta,

Or. en

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I –  pointe 1 – pointe 1b – mír 1 – fleasc 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- rannpháirtithe faoi bhun 18 
mbliana d'aois.

Or. en
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Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Iarscríbhinn Ia: Táscairí coiteanna le 
haghaidh thacaíocht CSE+ chun 
lánpháirtiú sóisialta a chur chun cinn do 
dhaoine atá i mbaol na bochtaineachta 
agus an eisiaimh shóisialta. 

Ba cheart go ndéanfaí na sonraí 
pearsanta go léir a bhailítear a 
mhiondealú de réir inscne (baineann, 
fireann, neamh-dénártha). I gcás nach 
bhfuil torthaí ábhartha, ní gá iniúchadh a 
dhéanamh orthu ná iad a tharchur. Aon 
sonraí a ndéantar iniúchadh orthu is go 
hanaithnid a dhéantar é. Cuirtear sonraí 
rannpháirtithe ar fáil ar bhonn deonach. 
Níl impleachtaí diúltacha ag baint leis do 
na rannpháirtithe ná do cheannairí na 
dtionscadal má dhiúltaíonn siad sonraí a 
léiriú.

Táscairí coiteanna maidir le torthaí:

- Daoine díothaithe (mar shampla daoine 
dífhostaithe, daoine atá dífhostaithe go 
fadtéarmach, daoine faoi mhíchumas, 
daoine gan dídean, tuismitheoirí aonair, 
náisiúnaigh tríú tír, grúpaí mionlaigh, 
etc.)

- Leanaí faoi bhun 18 mbliana d'aois

- Daoine faoi bhun 30 bliain d'aois

- Daoine 54 bliana d'aois

Or. en
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