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RÉASÚNÚ GEARR

Ní hamháin gur mór-roinn í an Eoraip. Is sibhialtacht í freisin atá fréamhaithe i bhfad siar in 
aimsir na Sean-Ghréige agus na Sean-Róimhe agus ar imir rannchuidiú na gCríostaithe 
tionchar an-mhór ar a saintréithe agus ar a luachanna. Sin an fáth nach gcaithfear an tAontas 
Eorpach a bheith sásta murab ann dó ach struchtúr eacnamaíoch: ní mór dó freisin meas a 
bheith aige ar chultúir a chuid Ballstát, chun saibhreas agus éagsúlacht na sibhialtachta sin a 
chosaint agus a chur chun cinn. Thairis sin, tá an cuspóir sin sannaithe dó le hAirteagal 3 
CAE lena gcuirtear an fhreagracht air ‘oidhreacht chultúrtha na hEorpa a choimirciú agus a 
fhorbairt’, agus le hAirteagal 167 CFAE lena gcuirtear an fhreagracht air rannchuidiú le 
borradh a chur faoi chultúir na mBallstát, agus a n-oidhreacht chultúrtha chomhroinnte á chur 
chun cinn ag an am céanna.

Ina bhfianaise sin, ní mór dúinn tacú le huaillmhian chultúrtha an dréacht-Rialacháin lena 
mbunaítear an clár ‘Eoraip na Cruthaitheachta’ 2021 go 2027. Tá sé d’fhiúntas ag an 
tionscadal sin na trí ghné den chlár ‘Eoraip na Cruthaitheachta’, a cuireadh ar bun in 2014, a 
athnuachan, agus a fheabhsú: gné ‘an chultúir’, gné ‘na meán’ agus an ghné ‘thrasearnálach’.

Ba mhian leis an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (JURI) rannchuidiú le hathnuachan an 
tionscadail bhreá seo agus béim a leagan ar an ngá atá lena nascadh ar bhealach níos soiléire 
le cosaint maoine intleachtúla. Molann sé freisin go ndéanfaí soiléiriú ar roinnt coincheapa a 
mheasann sé a bheith débhríoch, amhail an coincheap ‘litearthacht sna meáin’, a bhfuil sé 
beartaithe aige an coincheap is fusa a thuiscint ‘oiliúint smaointeoireachta criticiúla’ a chur 
ina ionad, mar aon leis an gcoincheap ‘cuimsiú’, lena mbaineann baol do chomhtháthú 
sóisialta agus a bhfuil sé beartaithe aige an coincheap níos críochnúla ‘asamhlú’ a chur ina 
ionad. Ar deireadh, ba mhian leis leas a bhaint as an tionscadal seo chun deireadh a chur leis 
an leathnú míréasúnta ar ghníomhartha tarmligthe ón gCoimisiún, rud a bhfuil amhras faoi, go 
háirithe ó thaobh an chultúir de. Is sa chomhthéacs sin a mholtar na leasuithe seo a leanas:

LEASUITHE

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

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Tá ardluach le cultúr, le 
hoidhreacht chultúrtha agus le héagsúlacht 
chultúrtha do shochaí na hEorpa ó thaobh 
cúrsaí cultúrtha, comhshaoil agus 
eacnamaíocha de agus ní mór iad a chur 

(1) Tá ardluach le cultúr, le 
hoidhreacht chultúrtha agus le héagsúlacht 
chultúrtha don Eoraip ó thaobh cúrsaí 
cultúrtha, comhshaoil agus eacnamaíochta 
de agus ní mór iad a chur chun cinn agus 
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chun cinn agus tacú leo. Sonraítear i 
ndearbhú na Róimhe an 25 Márta 2017 
agus shonraigh an Chomhairle Eorpach i 
Nollaig 2017 go bhfuil oideachas agus 
cultúr bunriachtanach chun sochaithe 
cuimsitheacha agus comhtháite do chách
a thógáil agus chun iomaíochas na hEorpa 
a chothú.

tacú leo. Sonraítear i ndearbhú na Róimhe 
an 25 Márta 2017, agus shonraigh an 
Chomhairle Eorpach i Nollaig 2017, go 
bhfuil oideachas agus cultúr 
bunriachtanach chun sochaithe atá faoi 
bhláth a thógáil agus chun iomaíochas na 
hEorpa a chothú.

Or. fr

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Tagraítear in Airteagal 2 den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) 
don mheas ar dhínit an duine, ar an 
tsaoirse, ar an daonlathas, ar an 
gcomhionannas, ar an smacht reachta agus 
don mheas ar chearta an duine, lena n-
áirítear na cearta atá ag daoine ar de 
ghrúpaí mionlaigh iad mar bhunluachanna 
an Aontais Eorpaigh. Is comhluachanna ag 
Ballstáit na luachanna sin i sochaí arb iad 
is sainairíonna inti an t-iolrachas, an 
neamh-idirdhealú, an chaoinfhulaingt, an 
ceartas, an dlúthpháirtíocht agus an 
comhionannas idir mná agus fir. Déantar 
na luachanna sin a athdhearbhú agus a 
chur in iúl a thuilleadh sna cearta, sna 
saoirsí agus sna prionsabail atá 
cumhdaithe i gCairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, a bhfuil 
an stádas dlí céanna leis na Conarthaí 
aici, dá dtagraítear in Airteagal 6 de CAE.

(2) Tagraítear in Airteagal 2 den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) 
don mheas ar dhínit an duine, ar an 
tsaoirse, ar an daonlathas, ar an 
gcomhionannas, ar an smacht reachta agus 
don mheas ar chearta an duine, lena n-
áirítear na cearta atá ag daoine ar de 
ghrúpaí mionlaigh iad mar bhunluachanna 
an Aontais Eorpaigh. Is comhluachanna ag 
Ballstáit na luachanna sin i sochaí arb iad 
is sainairíonna inti an t-iolrachas, an 
neamh-idirdhealú, an chaoinfhulaingt, an 
ceartas, an dlúthpháirtíocht agus an 
comhionannas idir mná agus fir.

Or. fr
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Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Tá cur chun cinn éagsúlachta 
cultúrtha Eorpaí ag brath ar earnálacha 
cultúrtha agus cruthaitheacha atá rafar agus
athléimneach a bheith ann atá in ann a 
saothair féin a chruthú, a léiriú agus a 
dháileadh ar phobal Eorpach mór éagsúil 
rud a mhéadaíonn dá bhrí sin a n-
acmhainneacht ghnó agus a chuireann le 
fás inbhuanaithe agus cruthú post. Thairis 
sin, rannchuidíonn cur chun cinn na 
cruthaitheachta le hiomaíochas agus le 
borradh a chur faoi nuálaíocht sna slabhraí 
luacha tionsclaíocha. Cé go ndearnadh dul 
chun cinn le déanaí, tá an margadh 
cultúrtha Eorpach fós ilroinnte ó thaobh 
cúrsaí náisiúnta agus teangeolaíocha de, 
rud a fhágann nach bhféadfaidh na 
hearnálacha cultúrtha ná cruthaitheacha 
leas iomlán a bhaint as an margadh 
aonair Eorpach ná as an margadh aonair 
digiteach go háirithe.

(5) Tá cur chun cinn na héagsúlachta 
cultúrtha Eorpaí ag brath ar earnálacha 
cultúrtha agus cruthaitheacha atá rafar a 
bheith ann, ar earnálacha iad atá in ann a 
saothair féin a chruthú, a léiriú agus a 
dháileadh ar phobal Eorpach mór éagsúil, 
rud a mhéadaíonn, dá bhrí sin, a n-
acmhainneacht ghnó agus a chuireann le 
fás inbhuanaithe agus cruthú post. Thairis 
sin, rannchuidíonn cur chun cinn na 
cruthaitheachta le hiomaíochas agus le 
borradh a chur faoi nuálaíocht sna slabhraí 
luacha tionsclaíocha.

Or. fr

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Ba cheart aird a thabhairt ar chineál 
déach na n-earnálacha cultúrtha agus 
cruthaitheacha sa Chlár, agus aitheantas á 
thabhairt, ar thaobh amháin, do luach 
intreach agus ealaíonta an chultúir agus, ar 
an taobh eile, do luach eacnamaíoch na n-
earnálacha sin, lena n-áirítear an méid a 
chuireann siad tríd is tríd le fás agus le 
hiomaíochas, le cruthaitheacht agus le 

(6) Ba cheart aird a thabhairt ar chineál 
déach na n-earnálacha cultúrtha agus 
cruthaitheacha sa Chlár, agus aitheantas á 
thabhairt, ar thaobh amháin, do luach 
intreach agus ealaíonta an chultúir agus, ar 
an taobh eile, do luach eacnamaíoch na n-
earnálacha sin, lena n-áirítear an méid a 
chuireann siad tríd is tríd le fás agus le 
hiomaíochas, le cruthaitheacht agus le 
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nuálaíocht. Chuige sin, tá gá le hearnálacha 
Eorpacha cultúrtha agus cruthaitheacha atá 
láidir, go háirithe tionscal closamhairc 
Eorpach bríomhar, agus aird á tabhairt ar a 
acmhainneacht dul i bhfeidhm ar phobail 
mhóra agus ar a thábhacht eacnamaíoch, 
lena n-áirítear le haghaidh earnálacha 
cruthaitheacha eile. Is amhlaidh atá do 
thurasóireacht chultúrtha freisin. Mar sin 
féin, cuireadh dlús le hiomaíochas sna 
margaí closamhairc domhanda tríd an 
méadú atá ag teacht ar bhriseadh digiteach, 
e.g. athruithe ar léiriú agus úsáid meán 
agus ról méadaitheach ardán domhanda i 
dtaca le dáileadh inneachair. Dá bhrí sin, is 
gá cur leis an tacaíocht atá á tabhairt don 
tionscal Eorpach.

nuálaíocht. Chuige sin, tá gá le hearnálacha 
Eorpacha cultúrtha agus cruthaitheacha atá 
láidir, go háirithe tionscal closamhairc 
Eorpach bríomhar, agus aird á tabhairt ar a 
acmhainneacht dul i bhfeidhm ar phobail 
mhóra agus ar a thábhacht eacnamaíoch, 
lena n-áirítear le haghaidh earnálacha 
cruthaitheacha eile. Is amhlaidh atá do 
thurasóireacht chultúrtha freisin. Mar sin 
féin, cuireadh dlús le hiomaíochas sna 
margaí closamhairc domhanda tríd an 
méadú atá ag teacht ar bhriseadh digiteach, 
e.g. athruithe ar léiriú agus úsáid meán 
agus ról méadaitheach ardán domhanda i 
dtaca le dáileadh inneachair. Is amhlaidh 
go bhfuil tús curtha ag Amazon agus 
Netflix lena scannáin féin a tháirgeadh. 
Dá bhrí sin, is gá cur leis an tacaíocht atá á 
tabhairt don tionscal Eorpach.

Or. fr

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Tá gá le hidirghabháil ón Aontas 
san earnáil closamhairc chun bheith ag 
gabháil le beartais Mhargadh Aonair 
Digiteach an Aontais. Tá baint aige sin go 
háirithe le nuachóiriú an chreata cóipchirt 
agus leis an Rialachán atá beartaithe maidir 
le tarchur ar líne de chuid eagraíochtaí 
craoltóireachta16, mar aon leis an togra 
chun Treoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle17 a leasú. Tá 
sé mar aidhm acu acmhainneacht 
gníomhaithe Eorpacha closamhairc a 
neartú chun saothair atá infheicthe a 
ndóthain ar na meáin chumarsáide éagsúla 
atá ar fáil (e.g. teilifís, pictiúrlann nó físeán 
ar éileamh) a mhaoiniú, a léiriú agus a 
scaipeadh ar saothair iad atá tarraingteach 
do phobail i margadh níos oscailte agus 

(9) Tá gá le hidirghabháil ón Aontas 
san earnáil closamhairc chun bheith ag 
gabháil le beartais Mhargadh Aonair 
Digiteach an Aontais. Áirítear leis sin, go 
háirithe, cosaint níos éifeachtaí a áirithiú 
do mhaoin intleachtúil sa réimse seo. Go 
deimhin, chun an earnáil chlosamhairc 
Eorpach a chosaint, ní hamháin go bhfuil 
gá le cúnamh airgeadais le haghaidh 
saothair a chruthú agus a chraoladh, ach 
tá gá freisin le cosaint dlí leordhóthanach 
do na saothair sin agus do lucht a 
gcruthaithe. Tá baint aige sin le 
nuachóiriú an chreata cóipchirt agus leis an 
Rialachán atá beartaithe maidir le tarchur 
ar líne de chuid eagraíochtaí 
craoltóireachta16, mar aon leis an togra 
chun Treoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na 
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níos iomaíche ná mar a bhí laistigh den 
Eoraip agus lastall di. Ba cheart tacaíocht a 
mhéadú chun aghaidh a thabhairt ar 
fhorbairtí a rinneadh le déanaí sa mhargadh 
agus go háirithe seasamh neartaithe ardán 
dáilte domhanda le hais craoltóirí náisiúnta 
a infheistíonn go traidisiúnta i léiriú 
saothar Eorpach.

hEorpa agus ón gComhairle17 a leasú. Tá 
sé mar aidhm acu acmhainneacht 
gníomhaithe Eorpacha closamhairc a 
neartú chun saothair atá infheicthe a 
ndóthain ar na meáin chumarsáide éagsúla 
atá ar fáil (e.g. teilifís, pictiúrlann nó físeán 
ar éileamh) a mhaoiniú, a léiriú agus a 
scaipeadh ar saothair iad atá tarraingteach 
do phobail i margadh níos oscailte agus 
níos iomaíche ná mar a bhí laistigh den 
Eoraip agus lastall di. Ba cheart tacaíocht a 
mhéadú chun aghaidh a thabhairt ar 
fhorbairtí a rinneadh le déanaí sa mhargadh 
agus go háirithe seasamh neartaithe ardán 
dáilte domhanda le hais craoltóirí náisiúnta 
a infheistíonn go traidisiúnta i léiriú 
saothar Eorpach.

__________________ __________________

16 COM(2016) 594 final. 16 COM(2016) 594 final.

17 COM(2016) 0287 final. 17 COM(2016) 0287 final.

Or. fr

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Tá an cultúr bunriachtanach do
shochaithe cuimsitheacha agus 
comhtháite a neartú. I gcomhthéacs brú 
imirce, tá ról tábhachtach ag an gcultúr 
maidir le himircigh a lánphártú, trí 
chuidiú leo mothú go bhfuil siad 
lánpháirteach ina sochaí óstach agus trí 
dhea-chaidreamh a fhorbairt idir na 
himircigh agus na pobail nua.

(11) Tá an cultúr bunriachtanach maidir 
le teannas a laghdú i sochaithe Eorpacha 
ar an ábhar go rannchuidíonn sé le 
himircigh a asamhlú de réir an dlí.

Or. fr
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Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) I gcomhréir leis an Teachtaireacht 
Chomhpháirteach 'I dtreo straitéis AE le 
haghaidh caidreamh cultúrtha 
idirnáisiúnta', atá formhuinithe le rún 
Pharlaimint na hEorpa an 5 Iúil 201718, ba 
cheart aitheantas a thabhairt in ionstraimí 
cistiúcháin Eorpacha agus go háirithe sa 
chlár seo d'ábharthacht an chultúir i 
gcaidreamh idirnáisiúnta agus don ról atá 
aige chun luachanna Eorpacha a chur chun 
cinn trí ghníomhaíochtaí tiomnaithe dírithe 
a bhfuil sé mar aidhm acu tionchar soiléir 
ón Aontas a bheith acu ar scála domhanda.

(14) Ag leanúint ón Teachtaireacht 
Chomhpháirteach dar teideal ‘I dtreo 
straitéis AE le haghaidh caidreamh 
cultúrtha idirnáisiúnta’, atá formhuinithe le 
rún Pharlaimint na hEorpa an 5 Iúil 201718, 
ba cheart aitheantas a thabhairt in 
ionstraimí cistiúcháin Eorpacha agus go 
háirithe sa chlár seo d’ábharthacht an 
chultúir i gcaidreamh idirnáisiúnta agus 
don ról atá aige chun luachanna 
shibhialtacht na hEorpa a chur chun cinn 
trí ghníomhaíochtaí sonracha agus dírithe a 
bhfuil sé mar aidhm acu tionchar soiléir ón 
Eoraip a bheith acu ar an leibhéal 
domhanda.

__________________ __________________

18 JOIN/2016/029 18 JOIN/2016/029

Or. fr

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Féadfaidh tríú tíortha ar comhaltaí 
iad den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch 
(LEE) a bheith rannpháirteach i gcláir de 
chuid an Aontais faoi chuimsiú an 
chomhair arna bhunú faoin gcomhaontú 
leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, 
ina ndéantar foráil maidir le cur chun 
feidhme na gclár le cinneadh faoin 
gcomhaontú sin. Féadfaidh tríú tíortha a 
bheith páirteach ar bhonn ionstraimí dlí 
eile freisin. Ba cheart foráil ar leith a 
thabhairt isteach leis an Rialachán seo chun 

(18) Féadfaidh tríú tíortha ar comhaltaí 
iad den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch 
(LEE) a bheith rannpháirteach i gcláir de 
chuid an Aontais faoi chuimsiú an 
chomhair arna bhunú faoin gcomhaontú 
leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, 
ina ndéantar foráil maidir le cur chun 
feidhme na gclár le cinneadh faoin 
gcomhaontú sin. Féadfaidh tríú tíortha a 
bheith páirteach ar bhonn ionstraimí dlí 
eile freisin. Ba cheart foráil ar leith a 
thabhairt isteach leis an Rialachán seo chun 
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na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt 
don oifigeach údarúcháin freagrach, don 
Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF)
agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa chun 
go bhféadfaidh gach ceann díobh a gcuid 
inniúlachtaí féin a fheidhmiú ar dhóigh 
chuimsitheach.

na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt 
don oifigeach údarúcháin freagrach, agus 
do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa chun go 
bhféadfaidh gach ceann díobh a gcuid 
inniúlachtaí féin a fheidhmiú ar dhóigh 
chuimsitheach.

Or. fr

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Tá feidhm maidir leis an Rialachán 
seo ag na rialacha airgeadais 
cothrománacha arna nglacadh ag 
Parlaimint na hEorpa agus ag an 
gComhairle ar bhonn Airteagal 322 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh. Leagtar síos na rialacha sin sa 
Rialachán Airgeadais agus cinntear leo go 
háirithe an nós imeachta maidir leis an 
mbuiséad a bhunú agus a chur chun 
feidhme trí dheontais, soláthar, duaiseanna, 
cur chun feidhme indíreach, agus déantar 
foráil leo maidir le seiceálacha i dtaobh 
freagracht gníomhaithe airgeadais. Ina 
theannta sin, baineann na rialacha arna 
nglacadh ar bhonn Airteagal 322 CFAE 
le cosaint bhuiséad an Aontais ar 
easnaimh ghinearálaithe i ndáil leis an 
smacht reachta sna Ballstáit, óir 
réamhchoinníoll bunriachtanach le 
haghaidh na bainistíochta fónta 
airgeadais agus maoiniú éifeachtach an 
Aontais is ea urramú an smachta reachta.

(21) Tá feidhm maidir leis an Rialachán 
seo ag na rialacha airgeadais 
cothrománacha arna nglacadh ag 
Parlaimint na hEorpa agus ag an 
gComhairle ar bhonn Airteagal 322 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh. Leagtar síos na rialacha sin sa 
Rialachán Airgeadais agus cinntear leo go 
háirithe an nós imeachta maidir leis an 
mbuiséad a bhunú agus a chur chun 
feidhme trí dheontais, soláthar, duaiseanna 
agus cur chun feidhme indíreach, agus 
déantar foráil leo maidir le seiceálacha i 
dtaobh freagracht gníomhaithe airgeadais.

Or. fr



PE629.537v01-00 10/22 PA\1167186GA.docx

GA

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) Les organisations des secteurs de la 
culture et de la création ayant une vaste 
couverture géographique européenne et 
dont les activités comprennent la fourniture 
de services culturels directement aux 
citoyens de l’Union, et qui ont donc 
potentiellement une incidence directe sur 
l’identité européenne, devraient être 
éligibles au soutien de l’UE.

(24) Maidir le heagraíochtaí sna 
hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha, 
cumhdaíonn siad limistéar geografach 
ollmhór san Eoraip agus, dá bhrí sin, 
soláthraíonn siad seirbhísí cultúrtha go 
díreach do shaoránaigh na mBallstát, agus, 
mar gheall air sin, d’fhéadfadh tionchar 
díreach a bheith acu ar an bhféiniúlacht 
Eorpach agus ba cheart go mbeidís 
incháilithe do thacaíocht ón Aontas 
Eorpach.

Or. fr

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33) I gcomhréir leis an Rialachán 
Airgeadais, Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle23, Rialachán 
(Euratom, CE) Uimh. 2988/95 ón 
gComhairle24, Rialachán (Euratom, CE) 
Uimh. 2185/96 ón gComhairle25 agus 
Rialachán (AE) 2017/1939 ón 
gComhairle26, 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 fhiosrú, 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 le Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 833/2013 agus Rialachán 

(33) I gcomhréir leis an Rialachán 
Airgeadais, Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle23, Rialachán 
(Euratom, CE) Uimh. 2988/95 ón 
gComhairle24, Rialachán (Euratom, CE) 
Uimh. 2185/96 ón gComhairle25 agus 
Rialachán (AE) 2017/1939 ón 
gComhairle26, 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 fhiosrú, cistí a 
cailleadh, a íocadh go mícheart nó a 
úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i 
gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí 
riaracháin a fhorchur. I gcomhréir leis an 
Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine 
nó d’aon eintiteas a fhaigheann cistí ón 
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(Euratom, CE) Uimh. 2185/96, ba cheart 
don Oifig Eorpach Frith-Chalaoise 
(OLAF) imscrúduithe riaracháin 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 gníomhaíochtaí 
neamhdhleathacha eile a dhéanann 
difear do leasanna airgeadais an Aontais 
a fhiosrú agus a ionchúiseamh, de réir 
mar a fhoráiltear i dTreoir (AE) 
2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle27. 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 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.

Aontas comhoibriú go hiomlán i gcosaint 
leasanna airgeadais an Aontais agus na 
cearta agus an rochtain is gá a thabhairt 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.

__________________ __________________

23 Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 
883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 11 Méan Fómhair 2013 
maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag 
an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) 
agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle agus Rialachán 
(Euratom) Uimh. 1074/1999 ón 
gComhairle (IO L 248, 18.9.2013, lch. 1).

23 Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 
883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 11 Méan Fómhair 2013 
maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag 
an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) 
agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle agus Rialachán 
(Euratom) Uimh. 1074/1999 ón 
gComhairle (IO L 248, 18.9.2013, lch. 1).

24 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 
ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir 
le leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.1995, 
lch. 1).

24 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 
ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir 
le leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.1995, 
lch. 1).

25 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 
ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir 

25 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 
ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir 
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le seiceálacha agus cigireachtaí ar an 
láthair a dhéanann an Coimisiún chun 
leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise 
agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 
15.11.1996, lch. 2).

le seiceálacha agus cigireachtaí ar an 
láthair a dhéanann an Coimisiún chun 
leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise 
agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 
15.11.1996, lch. 2).

26 Rialachán (AE) 2017/1939 ón 
gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2017 
lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun 
feidhme ar bhunú Oifig an Ionchúisitheora 
Phoiblí Eorpaigh (“OIPE”) ( IO L 283, 
31.10.2017, lch. 1).

26 Rialachán (AE) 2017/1939 ón 
gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 2017 
lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun 
feidhme ar bhunú Oifig an Ionchúisitheora 
Phoiblí Eorpaigh (“OIPE”) ( IO L 283, 
31.10.2017, lch. 1).

27 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. fr

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 35

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(35) Chun eilimintí 
neamhriachtanacha den Rialachán seo a 
leasú, ba cheart an chumhacht chun 
gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a 
tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca 
le táscairí a leagtar síos in Airteagal 15 
agus in Iarscríbhinn II. Ba cheart don 
Choimisiún dul i gcomhairle iomchuí le 
linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-
áirítear ar leibhéal na saineolaithe. Ba 
cheart na comhairliúcháin sin a 
dhéanamh i gcomhréir leis na prionsabail 
a leagtar síos i gComhaontú 
Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun 

scriosta
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rannpháirtíocht chomhionann a áirithiú 
in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe, 
ba cheart do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle na doiciméid uile a fháil 
ag an am céanna le saineolaithe na 
mBallstát, agus ba cheart rochtain 
chórasach a bheith ag a gcuid 
saineolaithe ar chruinnithe de ghrúpaí 
saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag 
déileáil le hullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe.

Or. fr

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 39

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(39) Leis an Rialachán seo, urramaítear 
na cearta bunúsacha agus na prionsabail a 
aithnítear go háirithe i gCairt um CHhearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Go 
háirithe, féachann an Rialachán seo lena n-
áirithiú go n-urramaítear an ceart chun 
comhionannas idir fir agus mná agus an 
ceart chun neamh-idirdhealaithe ar bhonn 
inscne, bunadh ciníoch nó eitneach, 
reiligiúin nó creidimh, aoise nó claonta 
ghnéasaigh, agus le cur i bhfeidhm 
Airteagal 21 agus Airteagal 23 de Chairt 
um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh a chur chun cinn. Tá sé i 
gcomhréir freisin le Coinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá 
faoi Mhíchumas.

(39) Leis an Rialachán seo, urramaítear 
na cearta bunúsacha agus na prionsabail a 
aithnítear go háirithe i gCairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Go 
háirithe, féachann an Rialachán seo lena n-
áirithiú go n-urramaítear an ceart chun 
comhionannas idir fir agus mná agus an 
ceart chun neamh-idirdhealaithe ar bhonn 
inscne, bunadh ciníoch nó eitneach, 
reiligiúin nó creidimh, aoise nó claonta 
ghnéasaigh. Tá sé i gcomhréir freisin le 
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar 
Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas.

Or. fr

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 40
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(40) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit 
cuspóirí an Rialacháin seo a ghnóthú go 
leordhóthanach agus de bharr a gcineál 
trasnáisiúnta, líon mór agus raon 
geografach leathan na ngníomhaíochtaí 
soghluaisteachta agus comhair arna gcistiú, 
a n-éifeachtaí ar rochtain ar 
shoghluaisteacht foghlama agus ar 
lánpháirtiú an Aontais go ginearálta, mar 
aon lena ngné idirnáisiúnta treisithe, gur 
fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 
5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I 
gcomhréir le prionsabal na comhréireachta 
a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann 
an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach 
chun an cuspóir sin a ghnóthú.

(40) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit 
cuspóirí an Rialacháin seo a ghnóthú go 
leordhóthanach agus de bharr a gcineál 
trasteorann, líon mór agus raon 
geografach leathan na ngníomhaíochtaí 
soghluaisteachta agus comhair arna gcistiú, 
a n-éifeachtaí ar rochtain ar 
shoghluaisteacht foghlama agus ar 
lánpháirtiú an Aontais go ginearálta, mar 
aon lena ngné idirnáisiúnta treisithe, gur 
fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 
5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I 
gcomhréir le prionsabal na comhréireachta 
a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann 
an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach 
chun an cuspóir sin a ghnóthú.

Or. fr

Leasú 15

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) comhar beartais agus 
gníomhaíochtaí nuálacha lena dtacaítear le 
gach sraith den chlár a chur chun cinn, lena 
n-áirítear timpeallacht meán atá saor, 
éagsúil agus iolraíoch, litearthacht sna 
meáin agus cuimsiú sóisialta a chur ar 
aghaidh.

(c) comhar agus gníomhaíochtaí 
nuálacha lena dtacaítear le gach sraith den 
chlár a chur chun cinn, lena n-áirítear 
timpeallacht meán atá éagsúil agus 
iolraíoch, le forbairt smaointeoireacht 
chriticiúil na saoránach agus le himircigh 
a asamhlú de réir an dlí.

Or. fr
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Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) ag tabhairt dá haire an gá atá le 
maoin intleachta na saothar Eorpach 
agus lucht a gcruthaithe a chosaint.

Or. fr

Leasú 17

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) gné agus cúrsaíocht trasteorann
saothar agus oibreoirí cultúrtha agus 
cruthaitheacha Eorpacha a neartú;

(a) gné agus cúrsaíocht trasteorann
saothar agus oibreoirí cultúrtha agus 
cruthaitheacha Eorpacha a neartú;

Or. fr

Leasú 18

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) athléimneacht na sochaí agus 
cuimsiú sóisialta a chur chun cinn trí 
chultúr agus trí oidhreacht chultúrtha;

(c) for-rochtain na sochaí agus 
asamhlú a chur chun cinn trí chultúr agus 
trí oidhreacht chultúrtha;

Or. fr

Leasú 19

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

(e) féiniúlacht agus luachanna 
Eorpacha a neartú trí fheasacht a ardú 
maidir le cultúir, oideachas, na healaíona 
agus cruthaitheacht bunaithe ar chultúr san 
oideachas;

(e) féiniúlacht agus luachanna 
shibhialtacht na hEorpa a neartú trí 
fheasacht a ardú maidir le cultúir, 
oideachas, na healaíona agus cruthaitheacht 
bunaithe ar chultúr san oideachas;

Or. fr

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) Féachfaidh sé le feabhas a chur ar 
dháileadh amharclainne agus ar líne agus 
rochtain trasteorann níos leithne a 
sholáthar ar shaothair chlosamhairc 
Eorpacha, lena n-áirítear trí bhíthin 
samhlacha gnó nuálacha;

(b) Féachfaidh sé le feabhas a chur ar 
dháileadh amharclainne agus ar líne agus 
rochtain trasteorann níos leithne a 
sholáthar ar shaothair chlosamhairc 
Eorpacha, lena n-áirítear trí bhíthin 
samhlacha gnó nuálacha;

Or. fr

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) deasca cláir a chur ar bun agus 
tacaíocht a thabhairt dóibh chun faisnéis a 
sholáthar faoin gClár ina dtíortha agus lena 
chur chun cinn, agus chun comhar 
trasteorann a spreagadh laistigh de na 
hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha.

(d) deasca cláir a chur ar bun agus 
tacaíocht a thabhairt dóibh chun faisnéis a 
sholáthar faoin gClár ina dtíortha agus lena 
chur chun cinn, agus chun comhar 
trasteorann a spreagadh laistigh de na 
hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha.

Or. fr
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Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina mbeidh tríú tír rannpháirteach sa 
chlár de thoradh cinneadh faoi chomhaontú 
idirnáisiúnta nó de bhua aon ionstraim dhlí 
eile, tabharfaidh an tríú tír na cearta agus 
an rochtain is gá don oifigeach údarúcháin 
atá freagrach, don Oifig Eorpach Frith-
Chalaoise (OLAF) agus do Chúirt 
Iniúchóirí na hEorpa chun go bhféadfaidh 
gach ceann díobh a gcuid inniúlachtaí féin 
a fheidhmiú ar dhóigh chuimsitheach. I 
gcás OLAF, áireofar i measc na gceart 
sin an ceart chun imscrúduithe a 
dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha ar 
an láthair agus cigireachtaí, dá 
bhforáiltear i Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013.

I gcás ina mbeidh tríú tír rannpháirteach sa 
chlár de thoradh cinneadh faoi chomhaontú 
idirnáisiúnta nó de bhua aon ionstraim dhlí 
eile, tabharfaidh an tríú tír na cearta agus 
an rochtain is gá don oifigeach údarúcháin 
atá freagrach do Chúirt Iniúchóirí na 
hEorpa chun go bhféadfaidh gach ceann 
díobh a gcuid inniúlachtaí féin a fheidhmiú 
ar dhóigh chuimsitheach.

Or. fr

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na 
Ballstáit, comhsheasmhacht agus 
comhlántacht fhoriomlán an Chláir leis na 
beartais agus leis na cláir ábhartha a 
áirithiú, go háirithe na cinn a bhaineann le 
cothromaíocht inscne, le hoideachas, le 
hóige agus le dlúthpháirtíocht, le fostaíocht 
agus le cuimsiú sóisialta, le taighde agus le 
nuálaíocht, le tionscal agus le fiontar, le 
talmhaíocht agus le forbairt tuaithe, leis an 
gcomhshaol agus le gníomhú ar son na 
haeráide, le comhtháthú, le beartas 
réigiúnach agus uirbeach agus le comhar 
idirnáisiúnta agus forbairt.

Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na 
Ballstáit, comhsheasmhacht agus 
comhlántacht fhoriomlán an Chláir leis na 
beartais agus leis na cláir ábhartha a 
áirithiú, go háirithe na cinn a bhaineann le 
cothromaíocht inscne, le hoideachas, le 
hóige agus le dlúthpháirtíocht, le fostaíocht 
agus le hasamhlú, le taighde agus le 
nuálaíocht, le tionscal agus le fiontar, le 
talmhaíocht agus le forbairt tuaithe, leis an 
gcomhshaol agus le gníomhú ar son na 
haeráide, le comhtháthú, le beartas 
réigiúnach agus uirbeach agus le comhar 
idirnáisiúnta agus forbairt.
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Or. fr

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Chun a áirithiú go measfar go 
héifeachtach dul chun cinn an chláir i 
dtreo bhaint amach a chuspóirí, tabharfar 
de chumhacht don Choimisiún 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 19 maidir le 
leasuithe a dhéanamh ar Iarscríbhinn II 
chun na táscairí a athbhreithniú nó a 
chomhlánú i gcás ina measfar gur gá.

scriosta

Or. fr

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 19 scriosta

An tarmligean a fheidhmiú

1. Is faoi réir na gcoinníollacha a 
leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an 
chumhacht don Choimisiún chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 24 a thabhairt 
don Choimisiún go dtí an 
31 Nollaig 2028.

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa 
nó an Chomhairle tarmligean na 
cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 29 
a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh an 
cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh 
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deireadh a chur le tarmligean na 
cumhachta atá sonraithe sa chinneadh 
sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis 
fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an 
Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a 
shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé 
difear do bhailíocht aon ghníomhartha 
tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.

4. Roimh dó gníomh tarmligthe a 
ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun 
comhairliúchán le saineolaithe arna n-
ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis 
na prionsabail a leagtar síos i 
gComhaontú Idirinstitiúideach an 
13 Aibreán 2016 maidir le 
‘Reachtóireacht Níos Fearr’.

5. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh 
tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún 
fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 17 i bhfeidhm 
ach amháin mura mbeidh aon agóid 
curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó 
ag an gComhairle laistigh de thréimhse 2 
mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a 
thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle nó más rud é, roimh 
dheireadh na tréimhse sin, go mbeidh 
Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle araon tar éis a chur in iúl 
don Choimisiún nach ndéanfaidh siad 
aon agóid. Cuirfear síneadh dhá mhí leis 
an tréimhse sin ar thionscnamh 
Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Or. fr

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 2 – mír 1 – pointe n

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(n) Malartú trasnáisiúnta taithí agus (n) Malartú trasteorann taithí agus 
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saineolais, gníomhaíochtaí foghlama idir 
piaraí agus líonrú i measc lucht ceaptha 
beartas na hearnála closamhairc.

saineolais, gníomhaíochtaí foghlama idir 
piaraí agus líonrú i measc lucht ceaptha 
beartas na hearnála closamhairc.

Or. fr

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 3 – mír 1 – fomhír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) Forbairt beartais, malartú 
trasnáisiúnta taithí agus saineolais, 
gníomhaíochtaí foghlama idir piaraí agus 
líonrú i measc eagraíochtaí cultúrtha agus 
cruthaitheacha agus lucht ceaptha beartas, 
de chineál trasearnálach;

(a) Forbairt beartais, malartú 
trasteorann taithí agus saineolais, 
gníomhaíochtaí foghlama idir piaraí agus 
líonrú i measc eagraíochtaí cultúrtha agus 
cruthaitheacha agus lucht ceaptha beartas, 
de chineál trasearnálach;

Or. fr

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 3 – mír 1 – fomhír 1 –  pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) Gníomhaíochtaí tacaíochta arb é is 
aidhm dóibh comhar beartais agus forbairt 
beartais trasteorann a chothú maidir leis 
an ról atá ag an gcuimsiú sóisialta sa 
chultúr;

(c) Gníomhaíochtaí tacaíochta arb é is 
aidhm dóibh comhar beartais agus forbairt 
beartais trasteorann a chothú maidir leis 
an ról atá an asamhlú sa chultúr;

Or. fr

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 3 – mír 3 – fomhír 3 – pointe b
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) An comhar trasteorann a chothú 
idir gairmithe, institiúidí, ardáin agus 
líonraí, laistigh de gach ceann de na réimsí 
atá cuimsithe ag an gclár agus ó cheann go 
chéile na réimsí sin;

(b) An comhar trasteorann a chothú 
idir gairmithe, institiúidí, ardáin agus 
líonraí, laistigh de gach ceann de na réimsí 
atá cuimsithe ag an gclár agus ó cheann go 
chéile na réimsí sin;

Or. fr

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 3 – mír 1 – fomhír 4 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) freagairt ar na hathruithe 
struchtúracha atá le déanamh in earnáil na 
meán trí thimpeallacht sna meáin a chothú 
ina bhfuil an éagsúlacht agus an t-iolrachas 
faoi réim agus faireachán a dhéanamh air 
sin.

(a) freagairt ar na hathruithe 
struchtúracha atá le déanamh in earnáil na 
meán trí thimpeallacht sna meáin a chothú 
ina bhfuil an éagsúlacht agus an t-iolrachas 
faoi réim;

Or. fr

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 3 – mír 1 – fomhír 4 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) Tacú le hardchaighdeáin léiriúcháin 
sna meáin trí chomhar, iriseoireacht 
trasteorann comhoibríoch agus inneachar 
ardcháilíochta a chothú;

(b) Tacú le hardchaighdeáin léiriúcháin 
sna meáin trí chomhar, iriseoireacht 
trasteorann comhoibríoch agus inneachar 
ardcháilíochta a chothú;

Or. fr
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Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 3 – mír 1 – fomhír 4 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) Litearthacht sna meáin a chur 
chun cinn d’fhonn caoi a thabhairt do na 
saoránaigh ar smaointeoireacht chriticiúil 
ar na meáin a shealbhú;

(c) smaointeoireacht chriticiúil ar na 
meáin a chur chun cinn.

Or. fr
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