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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile ar an gCoiste 
um Ghnóthaí Eachtracha, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san 
áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Rachaidh Rialachán (AE) 
Uimh. 231/201414 in éag an 
31 Nollaig 2020. Chun éifeachtacht an 
Aontais a chaomhnú i ngníomhaíochtaí 
seachtracha, ba cheart creat um pleanáil 
agus um sholáthar cúnaimh sheachtraigh 
a chaomhnú.

(1) Rachaidh Rialachán (AE) 
Uimh. 231/201414 in éag an 
31 Nollaig 2020. Chun éifeachtacht an 
bheartais um méadú an Aontais a 
chaomhnú, ba cheart ionstraim 
chistiúcháin shonrach chun 
gníomhaíocht sheachtrach a mhaoiniú a 
bheith ag tacú leis i gcónaí.

_________________ _________________
14 Rialachán (AE) Uimh. 231/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Márta 2014 lena mbunaítear 
Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais 
(ICR II) (IO L 77, 15.3.2014, lch.11).

14 Rialachán (AE) Uimh. 231/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Márta 2014 lena mbunaítear 
Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais 
(ICR II) (IO L 77, 15.3.2014, lch.11).

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Déantar foráil in Airteagal 49 den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) go 
bhféadfaidh aon stát Eorpach a urramaíonn 
luachanna an mheasa ar dhínit an duine, ar 
an tsaoirse, ar an daonlathas, ar an 
gcomhionannas, ar an smacht reachta agus 
ar chearta an duine, lena n-áirítear na 
cearta atá ag daoine ar de mhionlaigh iad, 
agus a thugann gealltanas na luachanna sin 
a chur chun cinn, iarratas a dhéanamh 
ar bheith ina chomhalta den Aontas. Ní 
fhéadfaidh Stát Eorpach a chuir iarratas 

(3) Déantar foráil in Airteagal 49 den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) go 
bhféadfaidh aon stát Eorpach a urramaíonn 
luachanna an mheasa ar dhínit an duine, ar 
an tsaoirse, ar an daonlathas, ar an 
gcomhionannas, ar an smacht reachta agus 
ar chearta an duine, lena n-áirítear na 
cearta atá ag daoine ar de mhionlaigh iad, 
agus a thugann gealltanas na luachanna sin 
a chur chun cinn, iarratas a dhéanamh 
ar bheith ina chomhalta den Aontas. Ní 
fhéadfaidh Stát Eorpach a chuir iarratas 
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isteach ar dhul isteach san Aontas a bheith 
ina chomhalta go dtí go mbeidh sé 
deimhnithe go gcomhlíonann sé na critéir 
bhallraíochta a bhunaigh an Chomhairle 
Eorpach i gCóbanhávan i Meitheamh 1993 
(‘critéir Chóbanhávan’) agus ar choinníoll 
go mbeidh ar chumas an Aontais an 
comhalta nua a lánpháirtiú. Baineann 
critéir Chóbanhávan le cobhsaíocht na n-
institiúidí ina ráthaítear an daonlathas, an 
smacht reachta, cearta an duine agus meas 
ar na mionlaigh agus cosaint na mionlach, 
agus geilleagar margaidh atá feidhmiúil, 
chomh maith leis an acmhainn chun 
déileáil le brú iomaíochta agus le fórsaí 
margaidh laistigh den Aontas, agus 
an acmhainn na cearta agus na hoibleagáidí 
faoi na Conarthaí a ghlacadh, lena n-
áirítear cloí le haidhmeanna an aontais 
pholaitiúil, eacnamaíoch agus 
airgeadaíochta.

isteach ar dhul isteach san Aontas a bheith 
ina chomhalta go dtí go mbeidh sé 
deimhnithe go gcomhlíonann sé na critéir 
bhallraíochta a bhunaigh an Chomhairle 
Eorpach i gCóbanhávan i Meitheamh 1993 
(‘critéir Chóbanhávan’) ina n-iomláine 
agus ar choinníoll go mbeidh ar chumas an 
Aontais an comhalta nua a lánpháirtiú. 
Baineann critéir Chóbanhávan le 
cobhsaíocht na n-institiúidí lena ráthaítear 
an daonlathas, an smacht reachta, cearta an 
duine agus meas ar na mionlaigh agus 
cosaint na mionlach, agus geilleagar 
margaidh atá feidhmiúil, chomh maith leis 
an acmhainn chun déileáil le brú iomaíoch 
agus le fórsaí margaidh laistigh den 
Aontas, agus an acmhainn, ní hamháin, na 
cearta a ghlacadh ach na hoibleagáidí faoi 
na Conarthaí a ghlacadh chomh maith, lena 
n-áirítear cloí le haidhmeanna an aontais 
pholaitiúil, eacnamaíoch agus 
airgeadaíochta.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Tá an próiseas um méadú bunaithe 
ar chritéir sheanbhunaithe agus ar 
choinníollacht dhian. Déantar gach tairbhí 
a mheasúnú ar bhonn a fhiúntas féin. Is é is 
aidhm leis an measúnú ar an dul chun cinn 
atá bainte amach, agus aon easnamh a 
shainaithint, dreasachtaí agus treoir a chur 
ar fáil do thairbhithe a liostaítear in 
Iarscríbhinn I chun tabhairt faoi na 
hathchóirithe forleithne. Le gur féidir leis 
an gcuspóir um méadú teacht in inmhe, tá 
sé ríthábhachtach cloí go docht leis an 
ngealltanas maidir le ‘bunphrionsabail i 
dtoscach’15. Tá an ghluaiseacht i dtreo an 
aontachais ag brath ar a mhéid a 
urramaíonn gach iarrthóir luachanna an 
Aontais agus a mhéid is féidir leo na 
hathchóirithe riachtanacha a ghabháil ar 

(4) Tá an próiseas um méadú bunaithe 
ar chritéir sheanbhunaithe agus ar 
choinníollacht dhian agus chothrom. 
Déantar gach tairbhí a mheasúnú ar bhonn 
a fhiúntais féin. Is é is aidhm leis an 
measúnú ar an dul chun cinn atá bainte 
amach, le heasnaimh a shainaithint ná 
dreasachtaí agus treoir a chur ar fáil do 
thairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I 
chun tabhairt faoi na hathchóirithe 
forleithne is gá. Chun gur féidir leis an 
ionchas do mhéadú teacht in inmhe, tá sé 
ríthábhachtach cloí go docht leis an 
ngealltanas maidir le ‘bunphrionsabail ar 
dtús’15. Thairis sin, tá caidreamh dea-
chaidreamh comharsanachta agus 
comhar réigiúnach ina ngnéithe 
bunriachtanacha de phróiseas an 
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láimh d’fhonn a chórais pholaitiúla, 
institiúideacha, dlí, riaracháin agus 
eacnamaíocha a chur ar chomhréim le 
rialacha, caighdeáin, beartais agus 
cleachtais an Aontais.

mhéadaithe. Tá an dul chun cinn i dtreo 
aontachais ag brath ar an urraim a thugann 
gach iarrthóir ar luachanna an Aontais agus 
an acmhainn atá aige na hathchóirithe 
riachtanacha a ghabháil ar láimh d’fhonn a 
chórais pholaitiúla, institiúideacha, dlí, 
riaracháin agus eacnamaíocha a ailíniú le 
rialacha, caighdeáin, beartais agus 
cleachtais an Aontais.

_________________ _________________
15 Cruthaítear nasc leis an gcur chuige 
maidir le ‘bunphrionsabail i dtosach’ idir 
an smacht reachta agus cearta bunúsacha 
agus an dá réimse ríthábhachtacha eile lena 
gcumhdaítear an próiseas um méadú: 
rialachas eacnamaíoch – fócas neartaithe ar 
fhorbairt eacnamaíoch agus ar iomaíochas 
feabhsaithe – agus institiúidí daonlathacha 
a neartú agus athchóiriú ar an riarachán 
poiblí. Tá gach ceann de na tríú 
bhunphrionsabail ríthabhachtach don 
phróiseas athchóirithe sna tíortha is 
iarrthóirí agus sna tíortha a d’fhéadfadh a 
bheith ina n-iarrthóirí agus aghaidh a 
thabhairt ar imnithe ríthabhachtacha na 
saoránach.

15 Cruthaítear nasc leis an gcur chuige 
maidir le ‘bunphrionsabail ar dtús’ idir an 
smacht reachta agus cearta bunúsacha agus 
an dá réimse ríthábhachtacha eile lena 
gcumhdaítear an próiseas aontachais: 
rialachas eacnamaíoch – fócas neartaithe ar 
fhorbairt eacnamaíoch agus ar iomaíochas 
feabhsaithe – agus institiúidí daonlathacha 
a neartú agus athchóiriú ar an riarachán 
poiblí. Tá gach ceann de na trí 
bhunphrionsabal ríthabhachtach don 
phróisis athchóirithe sna tíortha is iarrthóirí 
agus sna tíortha a d’fhéadfadh a bheith ina 
n-iarrthóirí tugtar aghaidh leo ar 
mhórábhair imní na saoránach.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(5) Infheistíocht sa tsíochán, sa 
tslándáil, sa chobhsaíocht agus sa 
rathúnas san Eoraip is ea beartas an 
Aontais um méadú. Cuirtear deiseanna 
breise eacnamaíocha agus trádála ar fáil 
leis a rachaidh chun sochair 
fhrithpháirteach don Aontas agus do na 
stáit ar mian leo teacht isteach san Aontas. 
Is féidir tionchar cumhachtach 
claochlaitheach a bheith ar Bhallstát nuair 
a thuigtear dó go mbainfear ballraíocht den 
Aontas amach, rud a chuireann athruithe 
dearfacha daonlathacha, polaitiúla, 
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eacnamaíocha agus sochaíocha i bhfeidhm. 
Ba cheart an leas is mó is féidir a bhaint 
as an acmhainneacht sin.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ba cheart cúnamh a sholáthar 
freisin i gcomhlíonadh na gcomhaontuithe 
arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas leis na 
tairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I. Ba 
cheart an cúnamh sin a dhíriú go príomha 
ar chúnamh a thabhairt do na ‘tairbhithe’ a 
liostaítear in Iarscríbhinn I chun institiúidí 
daonlathacha agus an smacht reachta a 
neartú, an bhreithiúnacht agus an riarachán 
poiblí a athchóiriú, cearta bunúsacha agus 
comhionannas inscne a urramú, 
caoinfhulaingt, cuimsiú sóisialta agus 
neamh-idirdhealú a chur chun cinn. Ba 
cheart go dtabharfadh an cúnamh tacaíocht 
do na prionsabail agus do na cearta 
ríthábhachtacha arna sainiú i gColún 
Eorpach na gCeart Sóisialta.17 Maidir leis 
an gcúnamh, ba cheart leanúint de na 
hiarrachtaí chun an comhar réigiúnach, 
macrairéigiúnach agus trasteorann agus an 
fhorbairt chríochach a chur chun cinn leis, 
lena n-áirítear trí straitéisí 
macrairéigiúnacha an Aontais a chur chun 
feidhme. Ba cheart dó freisin a bhforbairt 
eacnamaíoch agus shóisialta agus a 
rialachas eacnamaíoch a fheabhsú, rud 
a thabharfaidh buntaca do chlár oibre 
maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus 
uilechuimsitheach trí fhorbairt réigiúnach, 
talmhaíocht agus forbairt tuaithe, beartais 
shóisialta agus fostaíochta agus forbairt an 
gheilleagair dhigitigh agus na sochaí digití 
a chur chun feidhme, i gcomhréir leis an 
dtionscnamh suaitheanta ‘an Clár Oibre 
Digiteach do na Balcáin Thiar’ freisin.

(7) Ba cheart cúnamh a sholáthar 
freisin i gcomhréir leis na comhaontuithe 
arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas leis na 
tairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I. Ba 
cheart go ndíreofaí leis an gcúnamh ar 
chúnamh a thabhairt do na tairbhithe a 
liostaítear in Iarscríbhinn I chun institiúidí 
daonlathacha agus an smacht reachta a 
neartú, an bhreithiúnacht agus an riarachán 
poiblí a athchóiriú, cearta bunúsacha an 
duine a urramú, lena n-áirítear cearta 
daoine ar de mhionlaigh iad, mionlaigh a 
chosaint, comhionannais inscne, 
caoinfhulaingt, cuimsiú sóisialta agus 
neamh-idirdhealú a chur chun cinn, 
cosantóirí chearta an duine, sceithirí eolais 
agus an tsochaí shibhialta a chosaint 
agus tacú le tionscnaimh lena gcuirtear 
chun cinn trédhearcacht, cuntasacht, 
sláine agus an comhrac i gcoinne an 
éillithe. Leis an gcúnamh, ba cheart go 
dtabharfaí tacaíocht chun go gcloífí leis na 
príomhphrionsabail agus leis na 
príomhchearta mar a shainmhínítear i 
gColún Eorpach na gCeart Sóisialta17 agus 
ba cheart, leis an gcúnamh, leanúint de 
thacú leis na hiarrachtaí cur leis an 
gcomhar réigiúnach, macrairéigiúnach 
agus trasteorann, lena n-áirítear thar 
theorainneacha muirí, chomh maith leis 
an bhforbairt chríochach, lena n-áirítear trí 
straitéisí macrairéigiúnacha an Aontais a 
chur chun feidhme, amhail an Straitéis 
Danube. Ina theannta sin, ba cheart dó 
tacú le dea-chaidreamh comharsanachta, 
athmhuintearas agus comhar réigiúnach. 
Ba cheart dó freisin a bhforbairt 
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eacnamaíoch agus shóisialta agus rialachas 
eacnamaíoch a fheabhsú, rud 
a thabharfaidh buntaca do chlár oibre 
maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus 
uilechuimsitheach trí bheartais um 
fhorbairt réigiúnach, um thalmhaíocht agus 
um fhorbairt tuaithe, agus beartais 
shóisialta agus fostaíochta trí fhorbairt 
FBManna agus forbairt an gheilleagair 
dhigitigh agus na sochaí digití a chur chun 
feidhme, i gcomhréir leis an dtionscnamh 
suaitheanta an Clár Oibre Digiteach do na 
Balcáin Thiar freisin.

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

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

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Is ríthábhachtach go mbeidh (9) Is ríthábhachtach go mbeidh 
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comhar straitéiseach agus oibríochtúil ann 
idir an tAontas agus na tairbhithe a 
liostaítear in Iarscríbhinn I maidir le 
slándáil chun aghaidh a thabhairt ar 
bhagairtí slándála agus 
sceimhlitheoireachta go héifeachtach agus 
go héifeachtúil.

comhar straitéiseach agus oibríochtúil ann 
idir an tAontas agus na tairbhithe a 
liostaítear in Iarscríbhinn I maidir le 
slándáil chun aghaidh a thabhairt ar 
bhagairtí slándála, lena n-áirítear an 
choireacht thromchúiseach, an 
choireacht eagraithe, sceimhlitheoireacht 
agus bagairtí eile ar chobhsaíocht agus ar 
shíocháin laistigh de na Ballstáit go 
héifeachtach agus go héifeachtúil.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Tá sé ríthábhachtach dlús a chur le 
comhar maidir le himirce lena n-áirítear 
bainistiú teorann, lena n-áirithítear rochtain 
ar chosaint idirnáisiúnta, faisnéis ábhartha 
a roinnt, na buntáistí a bhaineann le 
himirce a neartú, imirce dhleathach agus 
saothair a éascú, rialú teorann a fheabhsú 
agus ár n-iarrachtaí sa troid in aghaidh 
imirce mhídhleathach, gáinneáil ar neacha 
daonna agus smugláil imirceoirí.

(10) Tá sé ríthábhachtach dlús a chur le 
comhar maidir le himirce lena n-áirítear 
bainistiú teorann, lena n-áirithítear rochtain 
ar chosaint idirnáisiúnta, faisnéis ábhartha 
a chomhroinnt, na buntáistí a bhaineann le 
himirce a neartú, imirce dhleathach agus 
saothair a éascú, rialú teorann a fheabhsú 
agus iarrachtaí a dhéanamh maidir leis an 
gcomhrac in aghaidh imirce 
mhídhleathach, gáinneáil ar dhaoine, 
smugláil imirceach agus 
sceimhlitheoireacht.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10a) Tá sé ríthábhachtach cosaint 
shóisialta agus cuimsiú sóisialta a chur 
chun cinn mar chuid den chomhar idir an 
tAontas agus na tairbhí a liostaítear in 
Iarscríbhinn I. Leis na hidirghabhálacha 
sa réimse sin, ba cheart féachaint do 
chórais cosanta sóisialta chuimsitheacha, 
éifeachtacha, éifeachtúla agus 
leordhóthanacha lena ndéanfaí cuimsiú 
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sóisialta a chothú, comhdheiseanna a 
chur chun cinn agus aghaidh a thabhairt 
ar neamhionannais agus ar an 
mbochtaineacht.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(11) Is príomhdhúshláin i gcónaí iad an 
smacht reachta a neartú, lena n-áirítear trí 
neamhspleáchas na breithiúna a áirithiú, 
daonlathas agus cearta bunúsacha, 
neamhpleáchas na meán a choimirciú 
agus a chur chun cinn, trédhearcacht 
agus neamhthreallachas sa 
chinnteoireacht ó údaráis phoiblí agus ó 
chóras um fhorfheidhmiú an dlí, trí 
thacaíocht a sholáthar do chosantóirí 
neamhspleácha chearta an duine agus 
d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta a 
dhéanann faireachán ar chomhlíonadh 
an smacht reachta, sceithirí eolais a 
chosaint agus tacú le tionscnaimh lena 
gcuirtear chun cinn trédhearcacht, 
cuntasacht, sláine agus an comhrac in 
aghaidh an éillithe agus na coireachta 
eagraithe, radacú agus 
sceimhlitheoireacht a chosc agus an dea-
rialachas a fheabhsú, lena n-áirítear an 
riarachán poiblí a athchóiriú, agus tá sin 
bunriachtanach chun go ndruidfeadh na 
tairbhithe níos cóngaraí i dtreo an Aontais 
agus chun na hoibleagáidí a bhaineann le 
ballraíocht an Aontais a ghlacadh chucu 
féin ina n-iomláine dá éis sin. I bhfianaise 
go mbeidh na hathchóirithe atá le baint 
amach sna réimsí sin níos fadtéarmaí agus i 
bhfianaise an ghá atá le cuntais teiste a 
fhorbairt, ba cheart don chúnamh 
airgeadais faoin Rialachán seo aghaidh a 
thabhairt ar na ceanglais a chuirtear ar na 
tairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I sa 
réimse sin a luaithe is féidir.
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Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) I bhfianaise chastacht eitneach 
réigiún na mBalcán Thiar agus a stair 
chorraitheach maidir le caidreamh 
eitneach le déanaí, tá tábhacht ar leith ag 
baint le mionlaigh náisiúnta, eitneacha 
agus theangeolaíocha. Ionas go mbeidh 
cosaint ar mhionlaigh ina fhórsa le 
haghaidh cobhsaíochta i dtíortha is 
iarrthóirí agus i dtíortha is iarrthóirí 
ionchasacha, ba cheart don Aontas tacú 
le rialtais maidir le creata dlíthiúla um 
chosaint ar mhionlaigh a ghlacadh agus a 
chur chun feidhme go héifeachtach agus 
faireachán a dhéanamh orthu bunaithe ar 
noirm idirnáisiúnta ábhartha. Maidir leis 
sin, ba cheart don Aontas leas a bhaint as 
na ceachtanna a foghlaimíodh le linn 
agus tar éis caibidlíocht aontachais a 
rinneadh roimhe seo.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11b) Tá fadhbanna ar leith ag baint le 
staid na Romach go fóill i bhformhór na 
dtíortha is iarrthóirí agus na tíortha is 
iarrthóirí ionchasacha, ina mbíonn siad 
thíos leis fóill mar gheall ar idirdhealú 
uileláithreach, coinníollacha 
maireachtála suaracha, rochtain 
easnamhach ar sheirbhísí sóisialta 
bunúsacha agus rátaí an-ard 
neamhlitearthachta agus luathfhágáil na 
scoile, rud a chuireann lena n-eisiamh 
sóisialta. Ba cheart go mbeadh IPA III 
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ina chúnamh chun tacaíocht 
spriocdhírithe agus bunaithe ar straitéis a 
sholáthar chun staid na Romach a 
fheabhsú sna tíortha is tairbhithe.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12a) Ba cheart cúnamh a sholáthar 
chomh maith chun gné na gceart 
mionlaigh a neartú tuilleadh lena gcuirfí 
feabhas ar thuiscint ilchultúrtha agus ar 
chómhaireachtáil shíochánta.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

aeráide. Sainaithneofar gníomhaíochtaí 
ábhartha le linn ullmhú agus cur chun 
feidhme an Rialacháin seo agus ba cheart 
go mbeadh an rannchuidiú foriomlán ón 
rialachán seo mar chuid de na 
meastóireachtaí agus na próisis 
athbhreithnithe ábhartha.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ba cheart don Choimisiún agus do 
na Ballstáit comhlíonadh, comhchuibheas, 
agus comhlántacht a gcúnaimh a áirithiú, 
go háirithe trí chomhairliúcháin rialta agus 
trí mhalartuithe minice faisnéise le linn 
chéimeanna éagsúla an timthrialla 
cúnaimh. Ba cheart na bearta is gá a 
dhéanamh chun comhordú agus 
comhlántacht níos fearr a áirithiú, lena n-
áirítear trí chomhairliúcháin rialta, le 
deontóirí eile. Ba cheart an ról atá ag an 
tsochaí shibhialta a fheabhsú sna cláir a 
chuirfear chun feidhme trí chomhlachtaí 
rialtais agus mar thairbhí díreach den 
chúnamh ón Aontas.

(16) Ba cheart don Choimisiún agus do 
na Ballstáit comhlíonadh, comhchuibheas, 
agus comhlántacht a gcúnaimh a áirithiú, 
go háirithe trí chomhairliúcháin rialta agus 
trí mhalartuithe faisnéise minice le linn 
chéimeanna éagsúla an timthrialla 
cúnaimh. Ba cheart na bearta is gá a 
dhéanamh chun comhordú agus 
comhlántacht níos fearr a áirithiú, lena n-
áirítear trí chomhairliúcháin rialta, le 
deontóirí eile. Ba cheart an ról atá ag an 
tsochaí shibhialta, lena n-áirítear mná, an 
pobal LGBTI agus eagraíochtaí um 
chearta an duine le haghaidh mionlach a 
fheabhsú sna cláir a chuirfear chun 
feidhme trí chomhlachtaí rialtais agus mar 
thairbhí díreach den chúnamh ón Aontas.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Na tosaíochtaí le haghaidh 
gníomhaíochta chun cuspóirí sna réimsí 
beartais ábhartha a bhaint amach, a 
dtacófar leo faoin Rialachán seo, ba cheart 
iad a shainiú i gcreat clársceideálaithe a 
bhunóidh an Coimisiún do ré Chreat 
Airgeadais Ilbhliantúil an Aontais don 

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

tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhpháirt 
leis na tairbhithe a liostaítear in 
Iarscríbhinn I, bunaithe ar an gclár oibre 
um méadú agus ar a riachtanais shonracha, 
i gcomhréir leis na cuspóirí ginearálta agus 
sonracha a shainítear sa Rialachán seo, 
agus aird chuí á tabhairt ar na straitéisí 
ábhartha náisiúnta agus ar rúin ó 
Pharlaimint na hEorpa. Leis an gcreat 
clársceidealaithe, ba cheart na réimsí a 
dtabharfar tacaíocht dóibh a shainaithint trí 
leithdháileadh táscach a thabhairt mar 
chúnamh in aghaidh na réimse tacaíochta, 
lena n-áirítear meastúchán maidir leis na 
speansais a bhaineann leis an aeráid.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(18) Is é leas coiteann an Aontais agus 
an dtairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I 
cuidiú leis na tairbhithe i dtaca lena n-
iarrachtaí maidir le hathchóiriú d’fhonn 
ballraíocht Aontais a bhaint amach. Ba 
cheart cúnamh a bhainistiú le béim láidir ar 
thorthaí agus le dreasachtaí dóibh siúd a 
léiríonn a dtiomantas don athchóiriú tríd an 
gcúnamh réamhaontachais a chur chun 
feidhme go héifeachtúil agus trí dhul chun 
cinn a dhéanamh ionsar na critéir 
bhallraíochta agus luachanna an Aontais 
a chomhlíonadh.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18a) Ba cheart go mbeadh iarmhairtí 
soiléire ann i gcásanna go mbeadh 
díobháil thromchúiseach ann i ndáil leis 
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an smacht reachta, le doanlathas, le 
cearta an duine agus le saoirsí bunúsacha 
i mBallstát is iarrthóir nó i mBallstát is 
iarrthóir ionchasach nó i gcás ina saróidh 
an tairbhí na gealltanais a tugadh sna 
comhaontuithe ábhartha arna dtabhairt i 
gcrích leis an Aontas. I gcásanna den sórt 
sin, gan dochar don nós imeachta 
buiséadach agus do na forálacha maidir 
le cúnamh a chur ar fionraí i 
gcomhaontuithe idirnáisiúnta le 
tairbhithe, ba cheart go ndéanfaí an 
chumhacht chun gníomhartha tarmligthe 
a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh a tharmligean chuig an 
gCoimisiún chun Iarscríbhinn I a 
ghabhann leis an Rialachán seo a leasú 
d’fhonn cúnamh ón Aontas a fhionraí nó 
a fhionraí i bpáirt. Agus cinntí den sórt 
sin á ndéanamh, áiritheoidh an 
Coimisiún go bhféadfar tacaíocht 
airgeadais do ghníomhaíochtaí a 
dtairbhíonn saoránaigh díobh go díreach 
a sholáthar go fóill, go háirithe na 
gníomhaíochtaí sin arna reáchtáil ag 
gníomhaithe neamhrialtasacha a 
bhaineann go díreach leis an smacht 
reachta, daonlathas, cearta an duine, 
agus saoirsí bunriachtanacha a neartú. I 
gcás ina suífidh an Coimisiún nach 
mbeidh feidhm a thuilleadh ag na 
cúiseanna lena dtugtar bonn cirt 
d’fhionraí an chúnaimh, ba cheart go 
tabharfaí de chumhacht dó gníomhartha 
tarmligthe a ghlacadh chun Iarscríbhinn 
I a leasú d’fhonn cúnamh ón Aontas a 
aischur.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Ba cheart don trasdul ó bhainistiú 
díreach na gcistí réamhaontachais ag an 

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

gCoimisiún go bainistiú indíreach ag na 
tairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I a 
bheith forásach agus i gcomhréir le cumas 
na dtairbhithe sin faoi seach, agus na 
coimircí muiníneacha iomlána i 
bhfeidhm, lena n-áirítear na nithe seo a 
leanas ach gan a bheith teoranta dóibh: 
cuntasaíocht thrédhearcach agus 
nósanna imeachta tairisceana; 
athbhreithniú tréimhsiúil seachtrach ag 
OLAF. Ba cheart go leanfadh an cúnamh 
d'úsáid a bhaint as na struchtúir agus as na 
hionstraimí a chruthaigh go raibh fiúntas 
leo sa phróiseas réamhaontachais. Ba 
cheart aird ar leith a thabhairt ar 
sholáthar cúnaimh chun acmhainn 
ionsúcháin na dtíortha is tairbhithe a 
fheabhsú.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 26
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 31 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(31a) Tá gníomhaíochtaí 
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trédhearcachta, cumarsáide agus 
infheictheachta bunriachtanach chun 
feasacht a ardú ar ghníomhaíochtaí an 
Aontais ar an láthair. Chun feasacht a 
ardú i measc an phobail, ba cheart don 
Choimisiún, do thoscaireachtaí an 
Aontais agus do thairbhithe úsáid an 
chúnaimh réamhaontachais sna tíortha is 
tairbhithe a chur in iúl go soiléir agus go 
héifeachtach trína gcuspóirí, a n-úsáid 
agus a dtorthaí a leagan amach. Ba 
cheart do thairbhithe an chistithe ón 
Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe 
ón Aontas agus a infheictheacht cheart a 
áirithiú. Ba cheart go rannchuideofaí le 
IPA III le gníomhaíochtaí cumarsáide a 
mhaoiniú chun torthaí chúnamh an 
Aontais a chur chun cinn i measc 
sainghrúpaí éagsúla sna tíortha is 
tairbhithe.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32) Chun athruithe sa chreat beartais 
um méadú nó forbairtí móra maidir leis na 
tairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I a 
chur san áireamh, 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 maidir 
leis na tosaíochtaí téamacha le haghaidh 
cúnaimh a choigeartú agus a thabhairt 
cothrom le dáta a liostaítear in 
Iarscríbhinn II agus in Iarscríbhinn III. Tá 
sé tábhachtach, go háirithe, don 
Choimisiún dul i mbun comhairliúcháin 
iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, 
lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, 
agus na comhairliúcháin sin a dhéanamh i 
gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos 
i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 

(32) Chun athruithe sa chreat beartais 
um méadú nó forbairtí móra maidir leis na 
tairbhithe a liostaítear in Iarscríbhinn I a 
chur san áireamh, 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 maidir 
leis na tosaíochtaí téamacha le haghaidh 
cúnaimh a choigeartú agus a thabhairt 
cothrom le dáta a liostaítear in 
Iarscríbhinn II agus in Iarscríbhinn III. Tá 
sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an 
Coimisiún i mbun comhairliúcháin 
iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, 
lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe 
agus na sochaí sibhialta, agus go ndéanfar 
na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na 
prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 
Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht 
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13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun 
rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na 
ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, 
gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na doiciméid uile ag an am 
céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, 
agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid 
saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí 
saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag 
déileáil le hullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe.

Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go 
sonrach, chun rannpháirtíocht 
chomhionann in ullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
na doiciméid uile ag an am céanna leis na 
saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh 
rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe 
ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an 
Choimisiúin a bheidh ag déileáil le 
hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

Leasú 24

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Beidh na cuspóirí sonracha seo a 
leanas ag IPA III:

2. Beidh na cuspóirí sonracha seo a 
leanas ag gabháil le IPA III:

Leasú 25

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) An smacht reachta, daonlathas, 
urraim do chearta an duine, cearta 
bunúsacha agus an dlí idirnáisiúnta, an 
tsochaí shibhialta agus an tslándáil a 
neartú chomh maith le bainistiú imirce a 
fheabhsú lena n-áirítear bainistiú 
teorann;

(a) Chun an smacht reachta, an 
daonlathas agus urraim do chearta an 
duine, cearta bunúsacha agus an dlí 
idirnáisiúnta a neartú, tacú le 
neamhspleáchas na mbreithiúna agus leis 
an gcosaint bhreithiúnach éifeachtach, 
mionlaigh a chosaint, agus tacaíocht a 
sholáthar do chosantóirí neamhspleácha 
chearta an duine,  sceithirí eolais agus 
d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta a 
dhéanann faireachán ar chomhlíonadh 
an smachta reachta, agus tacaíocht a 
thabhairt do thionscnaimh lena gcuirtear 
chun cinn neamhpleáchas na meán, 
trédhearcacht, cuntasacht, sláine agus an 
comhrac in aghaidh an éillithe;
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Leasú 26

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(b) Cáilíocht, éifeachtacht, 
trédhearcacht agus cuntasacht an 
riaracháin phoiblí a threisiú, trédhearcacht 
agus neamhthreallachas ó údaráis phoiblí 
agus ó chóras um fhorfheidhmiú an dlí a 
chur chun cinn agus tacú le hathchóirithe 
struchtúracha agus leis an dea-rialachas ar 
gach leibhéal;

Leasú 27

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) An cuimsiú sóisialta agus an 
chosaint shóisialta a neartú, lena n-
áirítear trí dheiseanna comhionanna a 
chur chun cinn agus aghaidh a thabhairt 
ar neamhionannais agus ar an 
mbochtaineacht, rochtain ar chosaint 
idirnáisiúnta a áirithiú, imirce dhlíthiúil 
agus imirce an lucht oibre a éascú agus 
pobail imeallaithe amhail imircigh agus 
na Romaigh a lánpháirtiú;

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – pointe d b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(db) Chun cosc coinbhleachtaí a 
threisiú agus chun athmhuintearas, cothú 
na síochána, dea-chaidreamh idir 
comharsanaigh a chur chun cinn, chomh 
maith le teagmhálacha agus cumarsáid 
idir daoine;
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Leasú 29

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) Tacú le comhar críochach agus 
trasteorann.

(e) Chun tacú le comhar trasteorann 
agus le comhar críochach agus chun 
comhar straitéiseach agus oibríochtúil 
leis an Aontas maidir le bainistiú teorann 
agus le saincheisteanna slándála a neartú 
agus a fheabhsú d’fhonn bagairtí a 
eascraíonn as coireacht eagraithe, 
sceimhlitheoireacht agus an 
chibearchoireacht chomhrac.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Féadfar cúnamh faoi IPA III a 
thabhairt do na cineálacha gníomhaíochta 
dá bhforáiltear faoi Chiste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa agus faoin gCiste 
Comhtháthaithe30, faoi Chiste Sóisialta na 
hEorpa +31 agus faoin gCiste Eorpach 
Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe32.

4. Féadfar cúnamh faoi IPA III a 
thabhairt do na cineálacha gníomhaíochta 
dá bhforáiltear faoi Chiste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa agus faoin gCiste 
Comhtháthaithe30, faoi Chiste Sóisialta na 
hEorpa +31, agus faoin gCiste Eorpach 
Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe32 agus 
an Ciste um Cheartas, Cearta agus 
Luachanna.

__________________ __________________
30 COIM(2018) 372 final Togra le 
haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus 
maidir leis an gCiste Comhtháthaithe.

30 COIM(2018) 372 final Togra le 
haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus 
maidir leis an gCiste Comhtháthaithe.

31 COIM(2018) 382 final Togra ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa (ESF+)

31 COIM(2018) 382 final Togra ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa (ESF+)

32 An togra COIM(2018) 392 final le 
haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle lena 

32 An togra COIM(2018) 392 final le 
haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle lena 
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mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do 
phleananna straitéiseacha arna dtarraingt 
suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas 
Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha 
faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste 
Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta 
(CERT) agus ag an gCiste Eorpach 
Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe 
(CETFT) agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle.

mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do 
phleananna straitéiseacha arna dtarraingt 
suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas 
Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha 
faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste 
Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta 
(CERT) agus ag an gCiste Eorpach 
Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe 
(CETFT) agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle.

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Leis na cláir agus na 
gníomhaíochtaí faoin gclár seo, 
príomhshruthófar an t-athrú aeráide, 
cosaint an chomhshaoil agus an 
chomhionannais inscne agus tabharfar 
aghaidh ar idirnaisc, i gcás is infheidhme, 
idir Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe34, 
chun gníomhaíochtaí comhtháite a chur 
chun cinn lenar féidir comhthairbhí agus 
ilchuspóirí a chruthú ar bhealach 
comhleanúnach.

2. Leis na cláir agus na 
gníomhaíochtaí faoin gclár seo, 
príomhshruthófar an t-athrú aeráide, 
cosaint an chomhshaoil agus an 
chomhionannais inscne agus tabharfar 
aghaidh ar idirnaisc, i gcás is infheidhme, 
idir Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, 
chun gníomhaíochtaí comhtháite a chur 
chun cinn lenar féidir comhthairbhí agus 
ilchuspóirí a chruthú ar bhealach 
comhleanúnach.

_________________ _________________
34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Leasú 32

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 7a
Cúnamh ón Aontas a chur ar fionraí

1. I gcásanna ina dtiocfadh meath 
tromchúiseach ar an urraim don smacht 
reachta, don daonlathas, do chearta an 
duine agus do shaoirsí bunriachtanacha 
do thairbhí nó i gcás ina sáróidh tairbhí 
na gealltanais arna ndéanamh sna 
comhaontuithe ábhartha arna dtabhairt i 
gcrích leis an Aontas, tabharfar de 
chumhacht don Choimisiún gníomh 
tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 14 chun Iarscríbhinn I a 
ghabhann leis an Rialachán seo a leasú 
chun cúnamh ón Aontas a chur ar fionraí 
nó a chur ar fionraí i bpáirt. I gcás 
fionraí páirteach, sonrófar na cláir a 
mbeidh feidhm ag an bhfionraí maidir 
leo. Agus cinntí den sórt sin á ndéanamh, 
áiritheoidh an Coimisiún go bhféadfar 
tacaíocht airgeadais do ghníomhaíochtaí 
a dtairbhíonn saoránaigh díobh go 
díreach a sholáthar go fóill, go háirithe 
na gníomhaíochtaí sin arna reáchtáil ag 
gníomhaithe neamhrialtasacha a 
bhaineann go díreach leis an smacht 
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reachta, le daonlathas, le cearta an duine, 
le cearta daonna agus le saoirsí 
bunriachtanacha, a neartú.
2. I gcás ina suífidh an Coimisiún 
nach mbeidh feidhm a thuilleadh ag na 
cúiseanna lena dtugtar bonn cirt 
d’fhionraí an chúnaimh, tabharfar de 
chumhacht dó gníomh tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 14 
chun Iarscríbhinn I a leasú chun cúnamh 
ón Aontas a aischur.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 17 Airteagal 17

Faisnéis, cumarsáid agus poiblíocht Faisnéis, cumarsáid agus poiblíocht

1. Beidh feidhm ag Airteagal 36 agus 
ag Airteagal 37 de [Rialachán ICFCI].

1. Agus cúnamh airgeadais á 
sholáthar faoin Rialachán seo, déanfaidh 
an Coimisiún agus toscaireachtaí an 
Aontais sna tíortha is tairbhithe na bearta 
uile is gá chun infheictheacht an 
chúnamh airgeadais ón Aontas a áirithiú, 
lena n-áirítear faireachán a dhéanamh ar 
chomhlíonadh na bhfaighteoirí leis na 
ceanglais sin. Beidh na gníomhaíochtaí 
atá maoinithe le IPA faoi réir na 
gceanglas a leagtar amach sa 
Lámhleabhar um Gníomhaíochtaí 
Cumarsáide agus Infheictheachta le 
haghaidh Gníomhaíochtaí Seachtracha 
an Aontais. Glacfaidh an Coimisiún treoir 
le haghaidh tionscadal arna gcistiú ón 
Aontas maidir le gníomhaíochtaí 
infheictheachta agus cumarsáide le 
haghaidh gach tairbhí.
1a. Déanfaidh an Coimisiún bearta 
chun cumarsáid straitéiseach agus 
taidhleoireacht phoiblí a neartú chun 
luachanna an Aontais a chur in iúl agus 
chun béim a leagan ar an mbreisluach a 
bhaineann le tacaíocht an Aontais.
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1b. Tabharfaidh faighteoirí an 
chistithe ón Aontas aitheantas d’fhoinse 
an chistithe ón Aontas agus déanfaidh 
siad a infheictheacht a áirithiú trí:
(a) ráiteas a thabhairt ag leagan béim 
ar an tacaíocht a fuarthas ón Aontas ar 
bhealach infheicthe ar dhoiciméid agus ar 
ábhar cumarsáide a bhaineann le cur 
chun feidhme na gcistí, lena n-áirítear ar 
shuíomh gréasáin oifigiúil, i gcás inarb 
ann do shuíomh gréasáin den sórt sin;
(b) na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí 
a chur chun cinn trí fhaisnéis 
spriocdhírithe atá comhleanúnach, 
éifeachtach agus comhréireach a 
sholáthar do shainghrúpaí éagsúla, lena 
n-áirítear na meáin agus an pobal.
1c. Cuirfidh an Coimisiún chun 
feidhme gníomhaíochtaí faisnéise agus 
cumarsáide a bhaineann leis an 
Rialachán seo, agus a bhaineann leis na 
gníomhaíochtaí a leagtar amach leis agus 
na torthaí a bhaintear amach. Leis na 
hacmhainní airgeadais arna 
leithdháileadh ar an Rialachán seo, 
rannchuideofar le cumarsáid 
chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an 
Aontais freisin, sa mhéid go mbaineann 
na tosaíochtaí sin go díreach leis na 
cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 3 
agus in Iarscríbhinní II agus III.

Leasú 35

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

bhreithiúnacha atá neamhspleách, 
cuntasach agus éifeachtúil a bhunú, lena n-
áirítear earcaíocht thrédhearcach agus 
bunaithe ar fhiúntas agus córais maidir le 
comhar breithiúnach, meastóireacht agus 
ardú céime agus nósanna imeachta 
éifeachtacha araíonachta i gcás éagóra a 
chur chun cinn, neamhspleáchas na meán 
a choimirciú agus a chur chun cinn; 
uirlisí éifeachtacha a fhorbairt chun 
coireacht eagraithe, gáinneáil ar dhaoine, 
smuigleáil, sciúradh airgid/maoiniú 
sceimhlitheoireachta agus éilliú a chosc 
agus a chomhrac; cearta an duine, cearta 
daoine ar de ghrúpaí mionlaigh iad lena n-
áirítear na Romaigh, mar aon le daoine 
leispiacha, aeracha, déghnéasacha, 
trasinscneacha agus idirinscneacha agus na 
saoirsí bunúsacha, lena n-áirítear saoirse na 
meán agus cosaint sonraí a chur chun cinn 
agus a chosaint; tacaíocht a thabhairt do 
rannpháirtíocht éifeachtach na mban 
agus grúpaí mionlaigh sa pholaitíocht; 
aghaidh a thabhairt ar phríomhshruthú 
inscne mar thosaíocht agus céimeanna 
nithiúla a ghlacadh chun na beartais uile 
a phríomhshruthú ó thaobh inscne de.

Leasú 36

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) Urraim do chearta daoine ar de 
mhionlaigh náisiúnta, eitneacha nó 
theangeolaíocha iad a chur chun cinn. 
Díreoidh idirghabhálacha ar na 
haidhmeanna seo a leanas: 
gníomhaíochtaí lena dtacaítear le 
dípholaitiú saincheisteanna mionlaigh, le 
forbairt creat reachtach agus le straitéisí 
fadtéarmacha le haghaidh cearta 
mionlaigh a chosaint; acmhainní 
stóinseacha a bhunú maidir le faireachán 
a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na 
reachtaíochta um chosaint mhionlaigh 
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atá ann cheana i gcleachtas chun cur i 
bhfeidhm éifeachtach a chinntiú agus 
easnaimh a leigheas. forbairt na struchtúr 
rialtasach/parlaiminteach/riaracháin stáit 
agus breithiúnach a éascú lena ráthaítear 
rannpháirtíocht na mionlach agus bunú 
comhlacht sonrach nó fora le haghaidh 
mionlach, amhail comhairlí mionlaigh; 
úsáid mionteangacha a éascú agus a chur 
chun cinn san oideachas, sa riarachán 
poiblí agus sa saol poiblí agus cultúrtha 
agus sna meáin; dea-chleachtais a 
chomhroinnt i réimse an idirdhealaithe 
dhearfaigh agus na mbeart dearfach;

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe a b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ab) Staid na Romach a fheabhsú. 
Díreoidh idirghabhálacha ar na 
haidhmeanna seo a leanas: straitéisí 
fadtéarmacha inchreidte, cuimsitheacha a 
chistítear go leordhóthanach a fhorbairt 
le haghaidh chuimsiú agus lánpháirtiú na 
Romach; bearta chun staid na Romach a 
fheabhsú i réimsí an oideachais, na 
sláinte, na tithíochta agus na fostaíochta, 
gníomhaíochtaí spriocdhírithe chun 
neamhlitearthacht agus luathfhágáil na 
scoile a laghdú. bearta lena n-áirítear 
rannpháirtíocht fhónta na Romach sa 
saol poiblí agus polaitiúil;

Leasú 38

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) Riaracháin phoibliú a athchóiriú i 
gcomhréir le Prionsabail an Riaracháin 
Phoiblí. Díreoidh idirghabhálacha ar na 

(b) Riaracháin phoiblí a athchóiriú i 
gcomhréir le Prionsabail an Riaracháin 
Phoiblí. Díreoidh idirghabhálacha ar na 
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haidhmeanna seo a leanas: creata 
athchóirithe riaracháin phoiblí a neartú; 
pleanáil straitéiseach agus forbairt beartais 
agus reachtaíochta bunaithe ar fhianaise a 
fheabhsú; an tseirbhís phoiblí a dhéanamh 
níos gairmiúla agus a dhípholaitiú trí 
phrionsabail atá bunaithe ar fhiúntas a 
chothú; trédhearcacht agus cuntasacht a 
chur chun cinn; cáilíocht agus seachadadh 
seirbhísí a fheabhsú, lena n-áirítear 
nósanna imeachta leordhóthanacha agus r-
Rialtas dírithe ar shaoránaigh a úsáid; 
bainistíocht airgeadais phoiblí a neartú 
agus staitisticí iontaofa a tháirgeadh.

haidhmeanna seo a leanas: creata 
athchóirithe riaracháin phoiblí a neartú; 
pleanáil straitéiseach agus forbairt beartais 
agus reachtaíochta bunaithe ar fhianaise a 
fheabhsú; comhar le heagraíochtaí na 
sochaí sibhialta, lena n-áirítear 
eagraíochtaí na mban, a bhfuil a ról 
ríthábhachtach do dhaonlathas dea-
fheidhmiúil a fheabhsú; gairmiúlú agus 
dípholaitiú na seirbhíse poiblí a fheabhsú 
trí phrionsabail atá bunaithe ar fhiúntas a 
neadú; trédhearcacht agus cuntasacht a 
chur chun cinn; cáilíocht agus seachadadh 
seirbhísí a fheabhsú, neamh-idirdhealú 
agus tacaíocht shaincheaptha a 
choimirciú, lena n-áirítear nósanna 
imeachta riaracháin leordhóthanacha agus 
r-Rialtas dírithe ar shaoránaigh a úsáid; 
bainistiú an airgeadais phoiblí a neartú 
agus a nuachóiriú; riaracháin chánach a 
athchóiriú, an geilleagar digiteach a 
fhorbairt agus staitisticí iontaofa a 
tháirgeadh.

Leasú 39

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) Acmhainneacht an Aontais agus a 
chuid comhpháirtithe a neartú chun 
coinbhleacht a chosc, an tsíocháin a chothú 
agus aghaidh a thabhairt ar staideanna 
réamhghéarchéime agus ar staideanna iar-
ghéarchéime lena n-áirítear trí 
luathrabhadh agus trí anailís riosca íogair ó 
thaobh coinbhleachta de; líonrú idir daoine, 
athmhuintearas, tógáil na síochana agus 
bearta tógála muiníne a chur chun cinn, 
lena dtacaítear le fothú acmhainneachta 
chun tacú leis an tslándáil agus an fhorbairt 
(CBSD).

(d) Acmhainneacht an Aontais agus a 
chuid comhpháirtithe a neartú chun 
coireacht trasteorann agus coinbhleacht a 
chosc, an tsíocháin a chothú agus aghaidh a 
thabhairt ar staideanna réamhghéarchéime 
agus ar staideanna iar-ghéarchéime lena n-
áirítear trí luathrabhadh agus anailís riosca 
íogair ó thaobh coinbhleachta de; líonrú 
idir daoine, athmhuintearas, tógáil na 
síochana agus bearta tógála muiníne a chur 
chun cinn, lena dtacaítear le fothú 
acmhainneachta chun tacú le bearta 
slándála agus forbartha (CBSD); comhar 
straitéiseach agus oibríochtúil leis an 
Aontas maidir le bainistiú teorann, an 
phóilíneacht a éascú agus comhar 
breithiúnach idir tairbhithe agus Ballstát 
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an Aontais chun coireacht trasteorann a 
chomhrac agus chun tacú le fothú 
acmhainní i réimse na cibearchoireachta 
agus an chomhraic i gcoinne na 
cibearchoireachta.

Leasú 40

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) An próiseas chun rialacha tíortha 
comhpháirtíochta, caighdeáin, beartais 
agus cleachtais a chur i gcomhréir le 
rialacha atá ag an Aontas a chur chun cinn, 
lena n-áirítear rialacha maidir le cúnamh 
stáit.

(f) An próiseas chun rialacha tíortha 
comhpháirtíochta, caighdeáin, beartais 
agus cleachtais a chur i gcomhréir le 
rialacha, caighdeáin, beartais agus 
cleachtais atá ag an Aontas a chur chun 
cinn, lena n-áirítear soláthar poiblí, 
iomaíocht, státchabhair, rialacha maidir le 
cúnamh stáit agus cearta bunúsacha agus 
a n-acmhainneacht a fheabhsú chun 
acquis an Aontais a chur chun feidhme.

Leasú 41

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) Cáilíocht oideachais, oiliúna agus 
foghlamtha ar feadh an tsaoil a neartú agus 
rochtain a thabhairt orthu ar gach leibhéal, 
agus tacaíocht a thabhairt d’earnálacha 
cultúrtha agus cruthaitheacha. Sa réimse 
seo, díreoidh idirghabhálacha sa réimse seo 
ar na haidhmeanna seo a leanas: rochtain 
chothrom ar oideachas luath-óige agus 
cúram ar cháilíocht ard, ar oideachas 
bunscolaíochta agus ar mheánscolaíocht a 
chur chun cinn, lena ndéanfar soláthar 
bunscileanna a fheabhsú; leibhéil 
oideachasúla níos airde a bhaint amach, 
fágáil luath na scoile a laghdú agus oiliúint 
múinteoirí a threisiú. Córais 
ghairmoideachais agus ghairmoiliúna a 

(g) Cáilíocht oideachais, oiliúna agus 
foghlamtha ar feadh an tsaoil a neartú agus 
rochtain a thabhairt orthu ar gach leibhéal, 
agus tacaíocht a thabhairt d’earnálacha 
cultúrtha agus cruthaitheacha. Sa réimse 
seo, díreoidh idirghabhálacha sa réimse seo 
ar na haidhmeanna seo a leanas: rochtain 
chothrom ar oideachas luath-óige agus 
cúram ar cháilíocht ard, ar oideachas 
bunscolaíochta agus ar mheánscolaíocht a 
chur chun cinn, lena ndéanfar soláthar 
bunscileanna a fheabhsú; leibhéil 
oideachais níos airde a bhaint amach, fágáil 
luath na scoile a laghdú, aitheantas 
frithpháirteach dhioplómaí agus 
scileanna a áirithiú agus oiliúint 
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fhorbairt agus córais foghlamtha 
obairbhunaithe chun an t-aistriú chuig an 
margadh saothair a éascú; caighdeán agus 
ábharthacht an ardoideachais a fheabhsú; 
gníomhaíochtaí i dtaca le alumni a 
spreagadh; rochtain ar an bhfoghlaim ar 
feadh an tsaoil a fheabhsú, agus tacú le 
hinfheistíochtaí i mbonneagar an 
oideachais agus na hoiliúna; go háirithe 
chun éagsúlachtaí críochacha a laghdú agus 
chun oideachas neamhscartha a chothú, 
lena n-áirítear trí theicneolaíochta 
digiteacha a úsáid.

múinteoirí a threisiú. Córais 
ghairmoideachais agus ghairmoiliúna a 
fhorbairt agus córais foghlamtha 
obairbhunaithe chun an t-aistriú chuig an 
margadh saothair a éascú; caighdeán agus 
ábharthacht an ardoideachais a fheabhsú; 
gníomhaíochtaí i dtaca le alumni a 
spreagadh; rochtain ar an bhfoghlaim ar 
feadh an tsaoil a fheabhsú, agus tacú le 
hinfheistíochtaí i mbonneagar an 
oideachais agus na hoiliúna; go háirithe 
d’fhonn éagsúlachtaí críochacha a laghdú 
agus chun oideachas neamhscartha a 
chothú, lena n-áirítear trí theicneolaíochtaí 
digiteacha a úsáid.

Leasú 42

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(h) Fostaíocht d’ardchaighdeán agus 
rochtain ar an margadh saothair a chothú. 
Sa réimse seo, díreoidh idirghabhálacha sa 
réimse seo ar na haidhmeanna seo a leanas: 
dul i ngleic le dífhostaíocht ard agus le 
neamhghníomhaíocht trí thacú le 
lánpháirtiú inbhuanaithe agus neamh-
idirdhealaitheach sa mhargadh saothair go 
háirithe i dtaca le daoine óga (go háirithe 
iad siúd nach bhfuil i mbun fostaíochta, 
oideachais, ná oiliúna (NEET)), mná, 
daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach 
agus gach grúpa faoi ghannionadaíocht. 
Leis na bearta, déanfar fostaíocht 
d’ardcháilíocht a spreagadh agus tacófar le 
rialacha agus caighdeáin margaidh saothair 
a fhorfheidhmiú go héifeachtach ar fud na 
críche ar fad. Príomhréimsí idirghabhála 
eile a bheidh ann ná tacú le comhionannas 
inscne, infhostaitheacht agus táirgeacht a 
chur chun cinn, oibrithe agus fiontair a 
chur in oiriúint d’athrú, idirphlé sóisialta 
inbhuanaithe a chur ar bun mar aon le 
hinstitiúidí mhargadh an tsaothair 
a nuachóiriú agus a neartú, amhail seirbhísí 
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cigireachtaí saothair. fostaíochta poiblí agus cigireachtaí 
saothair.

Leasú 43

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) Cosaint agus cuimsiú sóisialta a 
chur chun cinn agus an bhochtaineacht a 
chomhrac. Is é an aidhm a bheidh le 
hidirghabhálacha sa réimse seo córais 
chosanta sóisialta a nuachóiriú chun 
cosaint éifeachtach, éifeachtúil agus 
leordhóthanach a chur ar fáil ag gach céim 
de shaol duine, cuimsiú sóisialta a chothú, 
comhionannas deiseanna a chur chun cinn 
agus aghaidh a thabhairt ar éagothroime 
agus ar an bhochtaineacht. Sa réimse seo, 
díreoidh idirghabhálacha ar na 
haidhmeanna seo a leanas: ar lánpháirtiú 
pobal imeallaithe amhail na Romaigh; 
idirdhealú atá bunaithe ar ghnéas, ar 
thionscnamh ciníoch nó eitneach, ar 
reiligiún nó ar chreideamh, ar mhíchumas, 
ar aois nó ar ghnéaschlaonadh a chomhrac; 
rochtain ar sheirbhísí inacmhainne, 
inbhuanaithe ardcháilíochta a fheabhsú, 
amhail oideachas luath-óige agus cúram, 
tithíocht, cúram sláinte agus seirbhísí 
sóisialta ríthábhachtacha agus cúram 
fadtéarma, lena n-áirítear trí chórais 
chosanta sóisialta a nuachóiriú.

(i) Cosaint agus cuimsiú sóisialta a 
chur chun cinn agus an bhochtaineacht a 
dhíothú. Is é an aidhm a bheidh le 
hidirghabhálacha sa réimse seo córais 
chosanta sóisialta chuimsitheacha a 
nuachóiriú chun cosaint éifeachtach, 
éifeachtúil, neamh-idirdhealaitheach agus 
leordhóthanach a chur ar fáil ag gach céim 
de shaol duine, cuimsiú sóisialta a chothú, 
deiseanna comhionanna a chur chun cinn 
agus aghaidh a thabhairt ar 
neamhionannais agus ar an 
mbochtaineacht. Sa réimse seo, díreoidh 
idirghabhálacha ar na haidhmeanna seo a 
leanas: rochtain ar chosaint idirnáisiúnta 
a áirithiú, imirce dhlíthiúil agus imirce 
lucht oibre a éascú agus pobail imeallaithe 
amhail imircigh agus na Romaigh a 
lánpháirtiú; comhrac a dhéanamh i gcoinne 
idirdhealaithe atá bunaithe ar aon fhoras 
amhail gnéas, cine, dath, tionscnamh 
eitneach nó sóisialta, tréithe géiniteacha, 
teanga, reiligiún nó creideamh, míchumas, 
aois nó gnéaschlaonadh; rochtain ar 
sheirbhísí inacmhainne, inbhuanaithe 
ardcháilíochta a fheabhsú, amhail 
oideachas agus cúram luath-óige, tithíocht, 
cúram sláinte agus seirbhísí sóisialta 
ríthábhachtacha agus cúram fadtéarmach, 
lena n-áirítear trí chórais cosanta sóisialta a 
nuachóiriú.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe l
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(l) Rochtain ar theicneolaíochtaí agus 
ar sheirbhísí digiteacha agus taighde, 
forbairt theicneolaíoch agus nuálaíocht a 
neartú trí infheistiú i nascacht dhigiteach, i 
muinín a chur i gcúrsaí digiteacha agus an 
tslándáil dhigiteach, i scileanna digiteacha 
agus fiontraíocht chomh maith le 
bonneagar taighde agus i gcomhshaol 
fabhrach agus líonrú agus obair i gcomhar 
le chéile a chur chun cinn.

(l) Rochtain ar theicneolaíochtaí agus 
ar sheirbhísí digiteacha agus taighde, 
forbairt theicneolaíoch agus nuálaíocht a 
neartú trí infheistiú i nascacht dhigiteach, 
agus aird ar leith á tabhairt ar na 
micriréigiúin is mó atá faoi mhíbhuntáiste 
agus ceantair thuaithe agus a n-
áitritheoirí, i muinín a chur i gcúrsaí 
digiteacha agus an tslándáil dhigiteach, i 
scileanna digiteacha agus fiontraíocht 
chomh maith le bonneagar taighde agus i 
gcomhshaol fabhrach agus líonrú agus 
obair i gcomhar le chéile a chur chun cinn.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe n a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(na) An turasóireacht a chothú agus an 
oidhreacht chultúrtha agus nádúrtha a 
chur chun cinn. Díreoidh 
idirghabhálacha ar na haidhmeanna seo 
a leanas: oidhreacht chultúrtha a 
chaomhnú agus a athneartú, lena n-
áirítear oidhreacht chultúrtha na 
mionlach agus oidhreacht náisiúnta a 
chur chun cinn agus turasóireacht 
inbhuanaithe a spreagadh; 

Leasú 46

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) an fhostaíocht a chur chun cinn mar 
aon le soghluaisteacht an lucht saothair 
agus cuimsiú sóisialta agus cultúrtha thar 
theorainneacha tríd an méid seo, inter alia: 
margaí trasteorann saothair a lánpháirtiú, 
lena n-áirítear soghluaisteacht thrasteorann; 

(a) an fhostaíocht, soghluaisteacht an 
lucht saothair agus cuimsiú sóisialta agus 
cultúrtha a chur chun cinn thar 
theorainneacha tríd an méid seo, inter alia: 
margaí trasteorann saothair a lánpháirtiú, 
lena n-áirítear soghluaisteacht thrasteorann; 
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comhthionscnaimh áitiúla don fhostaíocht; 
seirbhísí faisnéise agus comhairliúcháin 
agus comhoiliúint; an comhionannas 
inscne; comhdheiseanna; pobail na n-
imirceach agus grúpaí leochaileacha a 
lánpháirtiú; infheistíocht i seirbhísí poiblí 
fostaíochta; agus tacú le hinfheistíocht i 
seirbhísí poiblí sláinte agus sóisialta;

comhthionscnaimh áitiúla don fhostaíocht; 
seirbhísí faisnéise agus comhairliúcháin 
agus comhoiliúint; an comhionannas 
inscne; comhdheiseanna; pobail na n-
imirceach, na Romaigh agus grúpaí i 
staideanna leochaileacha a lánpháirtiú; 
infheistíocht i seirbhísí poiblí fostaíochta; 
agus tacú le hinfheistíocht i seirbhísí poiblí 
sláinte agus sóisialta;

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) infheistiú san aos óg, san oideachas 
agus i scileanna trí, inter alia, 
comhoideachas a fhorbairt agus a chur 
chun feidhme, mar aon le gairmoiliúint, 
scéimeanna oiliúna agus bonneagar lena 
dtacófar le gníomhaíochtaí don aos óg;

(f) infheistiú san aos óg, san oideachas 
agus i scileanna trí, inter alia, aitheantas 
do scileanna agus do cáilíochtaí a 
áirithiú, comhoideachas a fhorbairt agus a 
chur chun feidhme, mar aon le 
gairmoiliúint, scéimeanna oiliúna agus 
bonneagar lena dtacófar le 
comhghníomhaíochtaí don aos óg;

Leasú 48

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) infheistíocht a dhéanamh i 
bhfothú acmhainní eagraíochtaí na 
sochaí sibhialta; 

Leasú 49

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Úsáidfear an liosta seo de phríomhtháscairí 
feidhmíochta a leanas le gur féidir 
rannchuidiú an Aontais a thomhas le 

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



PE625.581v02-00 34/36 AD\1174734GA.docx

GA



AD\1174734GA.docx 35/36 PE625.581v02-00

GA

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal Lena mbunaítear Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (IPA III)

Tagairtí COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD)

An Coiste freagrach
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AFET
2.7.2018

Tuairim ó
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

LIBE
2.7.2018

Rapóirtéir
       Dáta an cheapacháin

Bodil Valero
9.7.2018

Pléite sa choiste 27.11.2018 23.1.2019

Dáta an ghlactha 23.1.2019

Toradh na vótála críochnaithí +:
–:
0:

38
4
10

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil 
chríochnaitheach

Asim Ademov, Martina Anderson, Monika Beňová, Malin Björk, 
Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Nathalie Griesbeck, Sylvie 
Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, 
Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, 
Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, 
Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Judith Sargentini, Giancarlo 
Scottà, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian 
Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, 
Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an 
vótáil chríochnaitheach

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard 
Deprez, Maria Grapini, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, 
Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Geoffrey Van Orden

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

Wajid Khan, Anthea McIntyre, Mylène Troszczynski



PE625.581v02-00 36/36 AD\1174734GA.docx

GA

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

38 +

ALDE Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR Monica Macovei

EFDD Ignazio Corrao

PPE Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, 
Frank Engel, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, 
Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Traian 
Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie 
Guillaume, Anna Hedh, Wajid Khan, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan 
Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Emilian Pavel, Sergei Stanishev

VERTS/ALE Eva Joly, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

4 -

ECR Kristina Winberg

ENF Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Mylène Troszczynski

10 0

ALDE Nathalie Griesbeck

ECR Daniel Dalton, Innocenzo Leontini, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Geoffrey Van 
Orden

GUE/NGL Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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


