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RÉASÚNÚ GEARR

Is ionstraim é an Clár LIFE chun maoiniú a thabhairt do bheartas an Aontais maidir leis an 
gcomhshaol agus an bhithéagsúlacht a chosaint agus le hoiriúnú don athrú aeráide. Cuireann 
sé le sprioc an Aontais maidir le 25 % den chaiteachas iomlán a chaitheamh ar chuspóirí 
aeráide. Sa rún uaithi an 14 Márta 2018, chinn Parlaimint na hEorpa, maidir leis an gcéad 
CAI eile, gur cheart an sprioc sin a ardú go 30 % agus seasamh na Parlaiminte maidir le CAI 
tar éis 2020 á ullmhú.

Maoinítear leis an gclár tionscadail faoi na fochláir ‘an Dúlra agus an Bhithéagsúlacht’, ‘an 
Geilleagar Ciorclach agus Caighdeán na Beatha’, ‘Maolú ar an Athrú Aeráide agus Oiriúnú 
don Athrú sin’ agus ‘An t-Aistriú chuig Fuinneamh Glan’. Is é cuspóir an chlár ná 
rannchuidiú leis an athrú i dtreo geilleagar glan, ciorclach, fuinneamhéifeachtúil, 
ísealcharbóin agus aeráidseasmhach. Déantar é sin trí theicnící nuálacha a chur chun cinn i 
réimse an bheartais comhshaoil agus, go ginearálta, trí bhealaí a aimsiú chun cur chun 
feidhme bheartas an Aontais a fheabhsú sa réimse sin.

Cuirtear roinnt d’ábhair imní an Choiste um Fhorbairt Réigiúnach san áireamh sa togra ón 
gCoimisiún maidir le Clár LIFE do 2021-2027. Déantar an méid seo a leanas, go háirithe, leis 
an togra:

– foráiltear do shineirgíochtaí idir an Clár LIFE agus cistí an bheartais comhtháthaithe;

– áirítear rialacha sonracha maidir le maoiniú sna Réigiúin is Forimeallaí agus sna 
Tíortha agus Críocha Thar Lear, lena n-áirítear an scéim maidir le Bithéagsúlacht agus 
Seirbhisí Éiceachórais i gCríocha na hEorpa Thar Lear (BEST);

– ceadaítear an clár a shíneadh, faoi choinníollacha áirithe, chuig tríú tíortha;

– tugtar comhar agus forbairt dea-chleachtais go mór chun tosaigh;

Dá bhrí sin, molann an Rapóirtéir go ndéanfaí an clár a fhormheas, le roinnt leasuithe maidir 
leis an méid seo a leanas:

– béim a chur ar an nasc idir an beartas comhtháthaithe agus an Clár LIFE;

– ról níos mó a thabhairt d’údaráis réigiúnacha agus áitiúla;

– tacaíocht a thabhairt do thionscadail fothaithe acmhainneachta riaracháin;

– a thábhachtaí atá maoiniú comhshaoil do na Réigiúin is Forimeallaí agus do Thíortha 
agus Críocha Thar Lear a chur i bhfáth;

– na coinníollacha a dhéanamh níos beaichte maidir le rannpháirtíocht na dtríú tíortha, 
lena n-áirítear iar-Bhallstáit an Aontais, sa chlár.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhorbairt Réigiúnach ar an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte 
Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a 
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chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Trí bhíthin tabhairt faoi chuspóirí 
agus spriocanna an Aontais a bhaint 
amach, arna leagan síos ag reachtaíocht, 
beartas, pleananna agus gealltanais 
idirnáisiúnta maidir leis an gcomhshaol 
agus leis an aeráid mar aon le reachtaíocht, 
beartas, pleananna agus gealltanais 
idirnáisiúnta a bhaineann le fuinneamh 
glan, ba cheart go dtacódh an Clár leis an 
athrú i dtreo geilleagar glan ciorclach 
fuinneamhéifeachtúil ísealcharbóin 
aeráidseasmhach, le cáilíocht an 
chomhshaoil a chosaint agus a fheabhsú 
agus le cailliúint na bithéagsúlachta a 
stopadh agus a aisiompú, bíodh sé trí 
idirghabhálacha díreacha nó trí thacú leis 
na cuspóirí sin a chomhtháthú i mbeartais 
eile.

(3) Trí bhíthin tabhairt faoi chuspóirí 
agus spriocanna an Aontais a bhaint 
amach, arna leagan síos ag reachtaíocht, 
beartas, pleananna agus gealltanais 
idirnáisiúnta maidir leis an gcomhshaol 
agus leis an aeráid mar aon le reachtaíocht, 
beartas, pleananna agus gealltanais 
idirnáisiúnta a bhaineann le fuinneamh 
glan, ba cheart go dtacódh an Clár leis an 
athrú i dtreo geilleagar glan ciorclach 
fuinneamhéifeachtúil ísealcharbóin 
aeráidseasmhach, le cáilíocht an 
chomhshaoil a chaomhnú, a chosaint agus 
a fheabhsú agus le cailliúint na 
bithéagsúlachta a stopadh agus a aisiompú, 
bíodh sé trí idirghabhálacha díreacha nó trí 
thacú leis na cuspóirí sin a chomhtháthú i 
mbeartais eile.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Tá an tAontas tiomanta do 
fhreagairt chuimsitheach a fhorbairt ar 
spriocanna forbartha inbhuanaithe Chlár 
Oibre na Náisiún Aontaithe 2030 don 
Fhorbairt Inbhuanaithe, lena gcuirtear béim 
ar an nasc intreach idir acmhainní nádúrtha 
a bhainistiú chun a n-infhaighteacht 
fhadtéarmach a áirithiú, seirbhísí 
éiceachórais agus an nasc atá idir iad agus 
sláinte an duine agus fás eacnamaíoch atá 

(4) Tá an tAontas Eorpach trí chéile
tiomanta do fhreagairt chuimsitheach a 
fhorbairt ar spriocanna forbartha 
inbhuanaithe Chlár Oibre na Náisiún 
Aontaithe 2030 don Fhorbairt 
Inbhuanaithe, lena gcuirtear béim ar an 
nasc intreach idir acmhainní nádúrtha a 
bhainistiú chun a n-infhaighteacht 
fhadtéarmach a áirithiú, seirbhísí 
éiceachórais agus an nasc atá idir iad agus 
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inbhuanaithe agus cuimsitheach ar bhonn 
sóisialta. Ar an ábhar sin, ba cheart go 
gcuideodh an Clár ar dhóigh shuntasach le 
forbairt eacnamaíoch agus comhtháthú 
sóisialta.

sláinte an duine agus fás eacnamaíoch atá 
inbhuanaithe agus cuimsitheach ar bhonn 
sóisialta. Tacóidh sé sin freisin le poist 
ghlasa a chruthú. Ar an ábhar sin, ba 
cheart go gcuideodh an Clár ar dhóigh 
shuntasach le forbairt eacnamaíoch 
inbhuanaithe agus comhtháthú sóisialta 
agus críochach araon.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Chun na gealltanais a thug an 
tAontas faoi Chomhaontú Pháras maidir 
leis an athrú aeráide a chomhlíonadh, is gá 
an tAontas Eorpach a athrú ina shochaí 
fhuinneamhéifeachtúil ísealcharbóin 
aeráidseasmhach. Ní foláir, dá réir sin,
gníomhaíochtaí a dhíríonn go háirithe ar na 
hearnálacha is mó a chuireann le leibhéil 
astaíochtaí agus truaillithe CO2, agus a 
thacaíonn le creat beartais 2030 maidir le 
fuinneamh agus aeráid agus pleananna 
náisiúnta comhtháite na mBallstát don 
fhuinneamh agus don aeráid a chur chun 
feidhme agus le hullmhúcháin do straitéis 
aeráide agus fuinnimh an Aontais, idir an 
straitéis do lár an chéid agus an straitéis 
fhadtéarmach. Ina theannta sin, ba cheart a 
áireamh sa Chlár bearta lena dtugtar 
tacaíocht do chur chun feidhme bheartas an 
Aontais um oiriúnú don athrú aeráide chun 
aon laige de thoradh éifeachtaí díobhálacha 
an athraithe aeráide a laghdú.

(7) Chun na gealltanais a thug an 
tAontas faoi Chomhaontú Pháras maidir 
leis an athrú aeráide a chomhlíonadh, is gá 
an tAontas Eorpach a athrú ina shochaí 
fhuinneamhéifeachtúil ísealcharbóin 
aeráidseasmhach. Ní foláir, dá réir sin, 
gníomhaíochtaí a dhíríonn go háirithe ar na 
hearnálacha is mó a chuireann le leibhéil 
astaíochtaí agus truaillithe CO2, agus a 
thacaíonn le creat beartais 2030 maidir le 
fuinneamh agus aeráid agus Pleananna 
Náisiúnta Comhtháite na mBallstát don 
Fhuinneamh agus don Aeráid a Chur Chun 
Feidhme, lena n-áirítear ar an leibhéal 
réigiúnach agus áitiúil, agus le 
hullmhúcháin do straitéis aeráide agus 
fuinnimh an Aontais, idir an straitéis do lár 
an chéid agus an straitéis fhadtéarmach. Ina 
theannta sin, ba cheart a áireamh sa Chlár 
bearta lena dtugtar tacaíocht do chur chun 
feidhme bheartas an Aontais um oiriúnú 
don athrú aeráide chun aon laige de 
thoradh éifeachtaí díobhálacha an athraithe 
aeráide a laghdú.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7 a) Sa rún uaithi an 6 Iúil 2017 
maidir le comhtháthú agus forbairt a 
chur chun cinn i réigiúin is forimeallaí 
AE: Cur chun feidhme Airteagal 249 
CFAE (2016/2250(INI), mheabhraigh 
Parlaimint na hEorpa riachtanais 
shonracha na réigiún is forimeallaí i 
dtaca leis an gcomhshaol agus le 
gníomhú ar son na haeráide..

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8)   Cuidíonn an t-aistriú chuig 
fuinneamh glan go mór chun an t-athrú 
aeráide a mhaolú agus bíonn tairbhí 
indíreacha ann ó thaobh an chomhshaoil de 
dá bharr. Gníomhaíochtaí fothaithe 
acmhainneachta lena dtacaítear leis an 
aistriú chuig fuinneamh glan agus a 
chisteofar go 2020 faoin gclár Fís 2020, ba 
cheart iad sin a chomhtháthú sa Chlár ó 
tharla nach é an cuspóir atá ag na cistí sin 
an barr feabhais a chistiú agus an 
nuálaíocht a spreagadh, ach glacadh na 
teicneolaíochta atá ann cheana a éascú, rud
a chuideoidh an t-athrú aeráide a mhaolú. 
A bhuí leis na gníomhaíochtaí fothaithe 
acmhainneachta sin a bheith mar chuid den 
Chlár, cruthaítear deiseanna do 
shineirgíochtaí idir na fochláir agus 
méadaítear comhleanúnachas foriomlán 
chistiú an Aontais. Ar an ábhar sin, ba 
cheart sonraí maidir le glacadh réiteach 
taighde agus nuálaíochta atá ann cheana 
sna tionscadail LIFE a bhailiú agus a 
scaipeadh, an clár Fís Eorpach agus na 
cláir a bhí ann roimhe san áireamh.  

(8) Cuidíonn an t-aistriú chuig 
fuinneamh glan go mór chun an t-athrú 
aeráide a mhaolú agus bíonn tairbhí 
indíreacha ann ó thaobh an chomhshaoil de 
dá bharr. Gníomhaíochtaí fothaithe 
acmhainneachta lena dtacaítear leis an 
aistriú chuig fuinneamh glan agus a 
chisteofar go 2020 faoin gclár Fís 2020, ba 
cheart iad sin a chomhtháthú sa Chlár ó 
tharla gurb é an cuspóir glacadh na 
teicneolaíochta atá ann cheana a éascú , 
rud a chabhróidh le haghaidh a thabhairt 
ar dhúshláin an chomhshaoil, leis an 
athrú aeráide a mhaolú agus le 
spriocanna comhshaoil an Aontais a 
bhaint amach. A bhuí leis na 
gníomhaíochtaí fothaithe acmhainneachta 
sin a bheith mar chuid den Chlár, 
cruthaítear deiseanna do shineirgíochtaí 
idir na fochláir agus méadaítear 
comhleanúnachas foriomlán chistiú an 
Aontais. Ar an ábhar sin, ba cheart sonraí 
maidir le glacadh réiteach taighde agus 
nuálaíochta atá ann cheana sna tionscadail 
LIFE a bhailiú agus a scaipeadh, an clár Fís 
Eorpach , na cláir eile atá ann cheana
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agus na cláir a bhí ann rompu san 
áireamh.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Sna measúnuithe tionchair a 
rinneadh ar an reachtaíocht maidir le 
fuinneamh glan, meastar go mbeidh gá le 
hinfheistíochtaí breise de 
EUR 177 mbilliún in aghaidh na bliana le 
linn na tréimhse 2021 go 2030 chun 
spriocanna fuinnimh AE 2030 a bhaint 
amach. Baineann na bearnaí is mó leis an 
infheistíocht i ndícharbónú foirgneamh 
(éifeachtúlacht fuinnimh agus foinsí in-
athnuaite fuinnimh ar scála beag) áit ar gá 
caipiteal a dhíriú i dtreo tionscadail de 
chineál ard-dáilte. Ar cheann de chuspóirí 
an fhochláir don aistriú chuig fuinneamh 
glan tá acmhainneacht a fhorbairt maidir le 
forbairt agus comhiomlánú tionscadal agus, 
ar an dóigh sin, cuidiú freisin cistí a iompar 
ó Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta 
na hEorpa agus infheistíochtaí i 
bhfuinneamh glan a spreagadh agus, ina 
theannta sin, úsáid a bhaint as ionstraimí 
airgeadais arna soláthar faoin gclár 
InvestEU.

(9) Sna measúnuithe tionchair a 
rinneadh ar an reachtaíocht maidir le 
fuinneamh glan, meastar go mbeidh gá le 
hinfheistíochtaí breise de 
EUR 177 mbilliún in aghaidh na bliana le 
linn na tréimhse 2021 go 2030 chun 
spriocanna fuinnimh AE 2030 a bhaint 
amach. Baineann na bearnaí is mó leis an 
infheistíocht i ndícharbónú foirgneamh 
(éifeachtúlacht fuinnimh agus foinsí in-
athnuaite fuinnimh ar scála beag) áit ar gá 
caipiteal a dhíriú i dtreo tionscadail de 
chineál ard-dáilte. Ar cheann de chuspóirí 
an fhochláir don aistriú chuig fuinneamh 
glan tá acmhainneacht a fhorbairt maidir le 
forbairt agus comhiomlánú tionscadal, ag 
díriú ar phoitéinseal fuinnimh sonrach na 
réigiún agus, ar an dóigh sin, cuidiú freisin 
cistí a iompar ó Chistí Struchtúracha agus 
Infheistíochta na hEorpa agus 
infheistíochtaí i bhfuinneamh glan a 
spreagadh agus, ina theannta sin, úsáid a 
bhaint as ionstraimí airgeadais arna 
soláthar faoin gclár InvestEU.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) De thoradh sineirgíochtaí leis an 
gclár Fís Eorpach, ba cheart a áirithiú go 
sainaithnítear agus go mbunaítear na 
riachtanais taighde agus nuálaíochta chun 
dul i ngleic le dúshláin chomhshaoil, 

(10) De thoradh sineirgíochtaí leis an 
gclár Fís Eorpach, ba cheart a áirithiú go 
sainaithnítear agus go mbunaítear na 
riachtanais taighde agus nuálaíochta chun 
dul i ngleic le dúshláin chomhshaoil, 
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aeráide agus fuinnimh laistigh den Aontas 
le linn an phróisis pleanála maidir le 
taighde straitéiseach agus nuálaíocht de 
chuid an chláir Fís Eorpach. Ba cheart don 
chlár LIFE leanúint de bheith ag gníomhú 
mar chatalaíoch chun reachtaíocht agus 
beartas an Aontais maidir leis an 
gcomhshaol, leis an aeráid agus le 
fuinneamh glan a chur chun feidhme, lena 
n-áirítear trí bhíthin glacadh torthaí taighde 
agus nuálaíochta ón gclár Fís Eorpach agus 
na torthaí sin a chur i bhfeidhm agus cuidiú 
iad a chur á n-úsáid ar scála níos leithne áit 
a bhféadfaidh siad aghaidh a thabhairt ar 
shaincheisteanna comhshaoil, aeráide agus 
aistrithe fuinnimh. Smaointe nua 
ceannródaíocha a d’fhéadfadh a bheith mar 
thoradh ar chur chun feidhme thionscadail 
an chláir LIFE, is féidir leis an gComhairle 
Nuálaíochta Eorpach de chuid an chláir Fís 
Eorpach tacú leis na smaointe sin a chur á 
n-úsáid ar scála níos leithne agus a 
thráchtálú.

aeráide agus fuinnimh laistigh den Aontas 
le linn an phróisis pleanála maidir le 
taighde straitéiseach agus nuálaíocht de 
chuid an chláir Fís Eorpach. Ba cheart don 
chlár LIFE leanúint de bheith ag gníomhú 
mar chatalaíoch chun reachtaíocht agus 
beartas an Aontais maidir leis an 
gcomhshaol, leis an aeráid agus le 
fuinneamh glan a chur chun feidhme, lena 
n-áirítear trí bhíthin glacadh torthaí taighde 
agus nuálaíochta ón gclár Fís Eorpach agus 
na torthaí sin a chur i bhfeidhm agus cuidiú 
iad a chur á n-úsáid ar scála níos leithne áit 
a bhféadfaidh siad aghaidh a thabhairt ar 
shaincheisteanna comhshaoil, aeráide agus 
aistrithe fuinnimh. De bhreis air sin, ba 
cheart an nós imeachta iarratais agus 
meastóireachta sa chlár nua LIFE, atá 
níos casta ó thaobh riaracháin de, a 
shimpliú trí shamhail Fhís 2020 maidir 
lena rialacha agus nósanna a leanúint.
Ba cheart don chlár nua LIFE codanna 
rathúla den chlár Fís Eorpach 2020 a 
ionchorprú ina phleananna cur chun 
feidhme amach anseo. Smaointe nua 
ceannródaíocha a d’fhéadfadh a bheith mar 
thoradh ar chur chun feidhme thionscadail 
an chláir LIFE, is féidir leis an gComhairle 
Nuálaíochta Eorpach de chuid an chláir Fís 
Eorpach tacú leis na smaointe sin a chur á 
n-úsáid ar scála níos leithne agus a 
thráchtálú.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Leis an bpacáiste is déanaí ón 
Aontas maidir leis an athbhreithniú ar chur 
chun feidhme an bheartais comhshaoil21, 
léirítear gur gá dul chun cinn nach beag a 
dhéanamh chun cur chun feidhme acquis 
an Aontais Eorpaigh maidir leis an 
gcomhshaol a bhrostú agus chun 
comhtháthú cuspóirí comhshaoil agus 

(12) Leis an bpacáiste is déanaí ón 
Aontas maidir leis an athbhreithniú ar chur 
chun feidhme an bheartais comhshaoil21, 
léirítear gur gá dul chun cinn nach beag a 
dhéanamh chun cur chun feidhme acquis 
an Aontais Eorpaigh maidir leis an 
gcomhshaol a bhrostú agus chun 
comhtháthú cuspóirí comhshaoil agus 
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aeráide i mbeartais eile a fheabhsú. Ar an 
ábhar sin, ba cheart go bhfeidhmeodh an 
Clár mar chatalaíoch chun an cur chun cinn 
is gá a bhaint amach trí bhíthin cuir chuige 
nua a fhorbairt, a thástáil agus a 
mhacasamhlú; tacú le beartas a fhorbairt, 
agus faireachán agus athbhreithniú a 
dhéanamh air; Rannpháirteachas páirtithe 
leasmhara a fheabhsú; infheistíochtaí ó 
chláir infheistíochta uile an Aontais nó ó 
fhoinsí eile airgeadais a fhorscaoileadh 
agus tacú le gníomhaíochtaí chun na 
constaicí éagsúla i gcur chun feidhme 
éifeachtach na bpríomhphleananna a 
cheanglaítear faoin reachtaíocht 
chomhshaoil a shárú.

aeráide i mbeartais eile a fheabhsú. Ar an 
ábhar sin, ba cheart go bhfeidhmeodh an 
Clár mar chatalaíoch chun an cur chun cinn 
is gá a bhaint amach trí chuir chuige agus 
dea-chleachtais nua a fhorbairt, a 
thástáilagus a mhacasamhlú, agus trína n-
infheictheacht a mhéadú; tacú le beartas a 
fhorbairt, le comhleanúnachas, le 
comhsheasmhacht, agus le faireachán agus 
athbhreithniú a dhéanamh air; comhordú 
níos éifeachtúla idir na húdaráis 
náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla a chur 
chun cinn; rannpháirteachas na bpáirtithe 
leasmhara go léir a fheabhsú, go háirithe 
maidir le húdaráis náisiúnta, réigiúnacha 
agus áitiúla, eagraíochtaí 
neamhrialtasacha, ionaid taighde agus 
gnólachtaí; infheistíochtaí ó chláir 
infheistíochta uile an Aontais nó ó fhoinsí 
eile airgeadais a fhorscaoileadh agus tacú 
le gníomhaíochtaí chun na constaicí 
éagsúla i gcur chun feidhme éifeachtach na 
bpríomhphleananna a cheanglaítear faoin 
reachtaíocht chomhshaoil a shárú.

_________________ _________________

21 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste 
na Réigiún – The EU Environmental 
Implementation Review: Common 
challenges and how to combine efforts to 
deliver better results [Athbhreithniú an 
Aontais Eorpaigh ar chur chun feidhme an 
bheartais comhshaoil: Dúshláin choiteanna 
agus conas oibriú as lámh a chéile chun 
torthaí níos fearr a bhaint amach] 
(COM/2017/063 final).

21 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste 
na Réigiún – The EU Environmental 
Implementation Review: Common 
challenges and how to combine efforts to 
deliver better results [Athbhreithniú an 
Aontais Eorpaigh ar chur chun feidhme an 
bheartais comhshaoil: Dúshláin choiteanna 
agus conas oibriú as lámh a chéile chun 
torthaí níos fearr a bhaint amach] 
(COM/2017/063 final).

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Chun cailliúint na bithéagsúlachta a (13) Chun cailliúint na bithéagsúlachta a
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stopadh agus a aisiompú, lena n-áirítear in 
éiceachórais mhuirí, is gá tacú le forbairt, 
cur chun feidhme agus forfheidhmiú 
reachtaíochta agus beartais ábhartha de 
chuid an Aontais, agus measúnú a 
dhéanamh orthu, lena n-áirítear Straitéis 
Bhithéagsúlachta an Aontais Eorpaigh go 
dtí 202022 , Treoir 92/43/CEE ón 
gComhairle23, Treoir 2009/147/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle24 agus Rialachán (AE) 
Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle25 , go háirithe trí chur 
leis an mbonn eolais chun beartas a 
fhorbairt agus a chur chun feidhme agus trí 
dhea-chleachtais agus réitigh ar scála beag 
nó atá oiriúnaithe do chomhthéacsanna 
áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta ar leith a 
fhorbairt, a thástáil, a thaispeáint agus a 
chur i bhfeidhm, lena n-áirítear cuir chuige 
chomhtháite maidir le cur chun feidhme na 
gcreataí gníomhaíochta tosaíochta arna n-
ullmhú ar bhonn Threoir 92/43/CEE. Ba 
cheart don Aontas a chaiteachas i leith na 
bithéagsúlachta a rianú chun a oibleagáidí 
tuairiscithe a chomhlíonadh faoin 
gCoinbhinsiún maidir leis an éagsúlacht 
bhitheolaíoch. Ba cheart freisin ceanglais 
maidir le rianú i reachtaíocht ábhartha eile 
de chuid an Aontais a chomhlíonadh.

stopadh agus a aisiompú, lena n-áirítear in 
éiceachórais mhuirí, is gá tacú le forbairt, 
cur chun feidhme agus forfheidhmiú 
reachtaíochta agus beartais ábhartha de 
chuid an Aontais, agus measúnú a 
dhéanamh orthu, lena n-áirítear Straitéis 
Bhithéagsúlachta an Aontais Eorpaigh go 
dtí 202022 , Treoir 92/43/CEE ón 
gComhairle23, Treoir 2009/147/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle24 agus Rialachán (AE) 
Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle25 , go háirithe trí chur 
leis an mbonn eolais chun beartas a 
fhorbairt agus a chur chun feidhme agus trí 
dhea-chleachtais agus réitigh ar scála beag 
nó atá oiriúnaithe do chomhthéacsanna 
áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta ar leith a 
fhorbairt, a thástáil, a thaispeáint agus a 
chur i bhfeidhm, lena n-áirítear cuir chuige 
chomhtháite maidir le cur chun feidhme na 
gcreataí gníomhaíochta tosaíochta arna n-
ullmhú ar bhonn Threoir 92/43/CEE. Ní 
féidir aghaidh a thabhairt ar chosaint na 
bithéagsúlachta ina haonar. tá gá le cur 
chuige comhordaithe ar leibhéal AE agus 
ar an leibhéal idirnáisiúnta. Ba cheart 
don Aontas béim níos mó agus acmhainní 
a chur i dtreo feabhas a chur ar shonraí 
bitheolaíocha a bhailiú agus a 
chomhthiomsú agus na sonraí a thiontú 
ina n-aschuir lena gcuirfear béim 
gheografach níos fearr ar ghníomhaíocht 
chaomhnaithe. Ba cheart don Aontas a 
chaiteachas i leith na bithéagsúlachta a 
rianú chun a oibleagáidí tuairiscithe a 
chomhlíonadh faoin gCoinbhinsiún maidir 
leis an éagsúlacht bhitheolaíoch. Ba cheart 
freisin ceanglais maidir le rianú i 
reachtaíocht ábhartha eile de chuid an 
Aontais a chomhlíonadh.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 Treoir 92/43/CEE ón gComhairle an 
21 Bealtaine 1992 maidir le gnáthóga 
nádúrtha agus fauna agus flora fiáine a 
chaomhnú (IO L 206, 22.7.1992, lch. 7).

23 Treoir 92/43/CEE ón gComhairle an 
21 Bealtaine 1992 maidir le gnáthóga 
nádúrtha agus fauna agus flora fiáine a 
chaomhnú (IO L 206, 22.7.1992, lch. 7).
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24 Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
30 Samhain 2009 maidir le héin fhiáine a 
chaomhnú (IO L 20, 26.1.2010, lch. 7).

24 Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
30 Samhain 2009 maidir le héin fhiáine a 
chaomhnú (IO L 20, 26.1.2010, lch. 7).

25 Treoir (AE) 1143/2014 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le 
tabhairt isteach agus leathadh speiceas 
coimhthíoch ionrach a chosc agus a 
bhainistiú (IO L 317, 4.11.2014, lch. 35).

25 Treoir (AE) 1143/2014 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le 
tabhairt isteach agus leathadh speiceas 
coimhthíoch ionrach a chosc agus a 
bhainistiú (IO L 317, 4.11.2014, lch. 35).

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Leis na meastóireachtaí agus na 
measúnuithe a rinneadh le déanaí, lena n-
áirítear an t-athbhreithniú meántéarma a 
rinneadh ar Straitéis Bhithéagsúlachta an 
Aontais Eorpaigh go dtí 2020 agus ar an 
tSeiceáil Oiriúnachta ar an reachtaíocht 
maidir leis an dúlra, léirítear go bhfuil an 
easpa maoinithe leordhóthanaigh ar cheann 
de na bunchúiseanna is mó le heaspa cur 
chun feidhme reachtaíocht an Aontais 
maidir leis an dúlra agus straitéis na 
bithéagsúlachta. Féadfaidh na hionstraimí 
airgeadais is mó de chuid an Aontais, lena 
n-áirítear Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa, an Ciste Comhtháthaithe, an Ciste 
Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt 
Tuaithe agus an Ciste Eorpach Muirí agus 
Iascaigh, cuidiú go mór chun freastal ar na 
riachtanais sin. Leis an gClár, is féidir
tuilleadh feabhsaithe a chur ar 
éifeachtúlacht an phríomhshruthaithe sin trí 
thionscadail dúlra straitéiseacha atá 
tiomanta do spreagadh a thabhairt do chur 
chun feidhme reachtaíocht agus bheartas an 
Aontais maidir leis an dúlra agus leis an 
mbithéagsúlacht, lena n-áirítear 
gníomhaíochtaí a leagtar amach i gcreataí 
gníomhaíochta tosaíochta arna bhforbairt i 

(14) Leis na meastóireachtaí agus na 
measúnuithe a rinneadh le déanaí, lena n-
áirítear an t-athbhreithniú meántéarma a 
rinneadh ar Straitéis Bhithéagsúlachta an 
Aontais Eorpaigh go dtí 2020 agus ar an 
tSeiceáil Oiriúnachta ar an reachtaíocht 
maidir leis an dúlra, léirítear go bhfuil an 
easpa maoinithe leormhaithe ar cheann de 
na bunchúiseanna is mó le cur chun 
feidhme neamh-leordhóthanach 
reachtaíocht an Aontais maidir leis an dúlra 
agus straitéis na bithéagsúlachta agus 
comhordú níos fearr idir na hinstitiúidí 
rialtais agus eolaíocha. Féadfaidh na 
hionstraimí airgeadais is mó de chuid an 
Aontais, lena n-áirítear go háirithe Cistí 
SIE, is iad sin Ciste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa, an Ciste 
Comhtháthaithe, an Ciste Eorpach 
Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus 
an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh, 
cuidiú go mór chun freastal ar na 
riachtanais sin. Ní mór don Chlár tuilleadh 
feabhsaithe a chur ar éifeachtúlacht an 
phríomhshruthaithe sin trí thionscadail 
dúlra straitéiseacha atá tiomanta 
d'inbhuanaitheacht agus caomhnú agus
do spreagadh a thabhairt do chur chun 
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gcomhréir le Treoir 92/43/CEE. Ba cheart 
do thionscadail dúlra straitéiseacha tacú le 
cláir gníomhaíochtaí sna Ballstáit chun 
cuspóirí ábhartha dúlra agus 
bithéagsúlachta a phríomhshruthú i 
mbeartais agus cláir mhaoiniúcháin eile 
agus, ar an dóigh sin, a áirithiú go 
bhforscaoiltear cistí iomchuí chun na 
beartais sin a chur chun feidhme. 
D’fhéadfadh na Ballstáit a chinneadh mar 
chuid dá bplean straitéiseach don 
chomhbheartas talmhaíochta sciar áirithe 
den leithdháileadh ón gCiste Eorpach 
Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe a úsáid 
chun tacaíocht a ghiaráil le haghaidh 
gníomhaíochtaí a chomhlánaíonn 
tionscadail dúlra straitéiseacha mar a 
shainítear faoin Rialachán seo.

feidhme reachtaíocht agus bheartas an 
Aontais maidir leis an dúlra agus leis an 
mbithéagsúlacht, lena n-áirítear 
gníomhaíochtaí a leagtar amach i gcreataí 
gníomhaíochta tosaíochta arna bhforbairt i 
gcomhréir le Treoir 92/43/CEE. I roinnt 
mhaith Ballstát, rinneadh díghrádú ar 
sciar mór na n-éiceachóras; 
rannchuidíonn athneartú na n-
éiceachóras le stop a chur le cailliúint na 
bithéagsúlachta, agus leis na seirbhísí 
éiceachórais a chuireann siad ar fáil a 
choimirciú. Ba cheart aird faoi leith a 
thabhairt ar spás a chur ar fáil do 
phróisis nádúrtha chun éiceachórais a 
athneartú agus a chothú agus chun 
comhpháirtíochtaí le hearnálacha 
eacnamaíocha eile a spreagadh, amhail 
bainistiú foraoiseachta agus uisce maidir 
le geilleagair dhúlra-bhunaithe a 
fhorbairt. Ba cheart do thionscadail dúlra 
straitéiseacha tacú le cláir gníomhaíochtaí 
sna Ballstáit chun cuspóirí ábhartha dúlra 
agus bithéagsúlachta a phríomhshruthú i 
mbeartais agus cláir mhaoiniúcháin eile 
agus, ar an dóigh sin, a áirithiú go 
bhforscaoiltear cistí iomchuí, agus 
sineirgíocht ann idir na hionstraimí 
maoiniúcháin éagsúla de chuid an 
Aontais chun na beartais sin a chur chun 
feidhme, agus cothromaíocht a bhaint 
amach idir cosaint an dúlra agus 
riachtanais forbartha áitiúla agus 
réigiúnacha. D’fhéadfadh na Ballstáit 
agus a réigiúin a chinneadh mar chuid dá 
bplean straitéiseach don chomhbheartas 
talmhaíochta sciar áirithe den 
leithdháileadh ón gCiste Eorpach 
Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe a úsáid 
chun tacaíocht a ghiaráil le haghaidh 
gníomhaíochtaí a chomhlánaíonn 
tionscadail dúlra straitéiseacha mar a 
shainítear faoin Rialachán seo.
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Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Leis an scéim dheonach maidir le 
seirbhísí bithéagsúlachta agus éiceachórais 
i gcríocha Eorpacha thar lear (BEST), 
cuirtear chun cinn caomhnú na 
bithéagsúlachta, lena n-áirítear an 
bhithéagsúlacht mhuirí, agus úsáid 
inbhuanaithe seirbhísí éiceachórais, lena n-
áirítear cuir chuige atá bunaithe ar an 
éiceachóras maidir leis an oiriúnú don 
athrú aeráide agus an maolú ar an athrú 
aeráide, sna réigiúin is forimeallaí san 
Aontas agus i dtíortha agus críocha thar 
lear. A bhuí leis na seirbhísí 
bithéagsúlachta agus éiceachórais sin i 
gcríocha Eorpacha thar lear (BEST), 
ardaíodh feasacht maidir le tábhacht 
éiceolaíoch na réigiún is forimeallaí agus 
na dtíortha agus na gcríoch thar lear chun 
an bhithéagsúlacht dhomhanda a 
chaomhnú. Chuir na tíortha agus na críocha 
thar lear in iúl sna Dearbhuithe Aireachta a 
rinne siad in 2017 agus 2018 gur mór acu 
an scéim seo de dheontais bheaga don 
bhithéagsúlacht. Is iomchuí ligean don
Chlár leanúint de dheontais bheaga don 
bhithéagsúlacht a mhaoiniú sna réigiúin is 
forimeallaí san Aontas agus i dtíortha agus 
críocha thar lear.

(15) Leis an scéim dheonach maidir le 
seirbhísí bithéagsúlachta agus éiceachórais 
i gcríocha Eorpacha thar lear (BEST), 
cuirtear chun cinn caomhnú na 
bithéagsúlachta, lena n-áirítear an 
bhithéagsúlacht mhuirí, agus úsáid 
inbhuanaithe seirbhísí éiceachórais, lena n-
áirítear cuir chuige atá bunaithe ar an 
éiceachóras maidir leis an oiriúnú don 
athrú aeráide agus an maolú ar an athrú 
aeráide, sna réigiúin is forimeallaí san 
Aontas agus i dtíortha agus críocha thar 
lear. A bhuí leis na seirbhísí 
bithéagsúlachta agus éiceachórais sin i 
gcríocha Eorpacha thar lear (BEST), 
ardaíodh feasacht maidir le tábhacht 
éiceolaíoch na réigiún is forimeallaí agus 
na dtíortha agus na gcríoch thar lear chun 
an bhithéagsúlacht dhomhanda a 
chaomhnú. Chuir na tíortha agus na críocha 
thar lear in iúl sna Dearbhuithe Aireachta a 
rinne siad in 2017 agus 2018 gur mór acu 
an scéim seo de dheontais bheaga don 
bhithéagsúlacht. Dá bhrí sin, is gá é a 
dhéanamh inbhuanaithe trína 
comhtháthú sa chlár LIFE agus trí 
acmhainní airgeadais uaillmhianacha a 
áirithiú dá buiséad. Ní mór don Chlár 
leanúint de dheontais bheaga don 
bhithéagsúlacht a mhaoiniú sna réigiúin is 
forimeallaí san Aontas agus i dtíortha agus 
críocha thar lear agus, sa chaoi sin, tugtar 
éifeacht do fhreagracht an Aontais i leith 
na limistéir sin, ráthaítear go saothrófar 
cuspóirí comhshaoil an Aontais, agus 
cuirtear le comhtháthú sóisialta agus 
críochach. Ní thagann an scéim seo in 
ionad maoiniú eile do na réigiúin is 
forimeallaí faoin gClár LIFE.
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Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun an geilleagar ciorclach a chur 
chun cinn, is gá athrú meoin a bheith ann 
maidir leis an gcaoi a ndéantar ábhair agus 
earraí, lena n-áirítear plaistigh, a dhearadh, 
a tháirgeadh, a úsáid agus a dhiúscairt. Ba 
cheart go gcuideodh an Clár leis an aistriú 
chuig samhail an gheilleagair chiorclaigh 
trí thacaíocht airgeadais lena ndírítear ar 
ghníomhaithe éagsúla (gnólachtaí, údaráis 
phoiblí agus tomhaltóirí), go háirithe trí 
bhíthin an teicneolaíocht, na cleachtais 
agus na réitigh is fearr atá oiriúnaithe do 
chomhthéacsanna áitiúla, réigiúnacha agus 
náisiúnta ar leith a chur i bhfeidhm, a 
fhorbairt agus a mhacasamhlú, lena n-
áirítear trí chuir chuige chomhtháite maidir 
le pleananna bainistithe dramhaíola agus 
pleananna maidir le cosc ar dhramhaíl a 
chur chun feidhme. Trí thacú leis an 
straitéis i leith plaisteach a chur chun 
feidhme, is féidir beart a dhéanamh chun 
aghaidh a thabhairt go háirithe ar fhadhb an 
bhruscair mhuirí.

(16) Chun an geilleagar ciorclach a chur 
chun cinn, is gá athrú meoin a bheith ann 
maidir leis an gcaoi a ndéantar ábhair agus 
earraí, lena n-áirítear plaistigh, a dhearadh, 
a tháirgeadh, a úsáid agus a dhiúscairt. Ba 
cheart go gcuideodh an Clár leis an aistriú 
chuig samhail an gheilleagair chiorclaigh 
trí thacaíocht airgeadais lena ndírítear ar 
ghníomhaithe éagsúla (gnólachtaí, údaráis 
phoiblí náisiúnta, réigiúnacha agus 
áitiúla agus tomhaltóirí), go háirithe trí 
bhíthin an teicneolaíocht, na cleachtais 
agus na réitigh is fearr atá oiriúnaithe do 
chomhthéacsanna áitiúla, réigiúnacha agus 
náisiúnta ar leith a chur i bhfeidhm, a 
fhorbairt agus a mhacasamhlú, lena n-
áirítear trí chuir chuige chríochacha
chomhtháite maidir le pleananna 
bainistithe dramhaíola agus pleananna 
maidir le cosc ar dhramhaíl a chur chun 
feidhme. Trí thacú leis an straitéis i leith 
plaisteach a chur chun feidhme, is féidir 
beart a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt 
go háirithe ar fhadhb an bhruscair mhuirí
agus, ar an gcaoi sin, cuirtear le caomhnú 
na bithéagsúlachta muirí.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Chun feabhas a chur ar an rialachas 
maidir leis an gcomhshaol, leis an athrú 
aeráide agus le hábhair a bhaineann leis an 
aistriú chuig fuinneamh glan, ní mór 
rannpháirteachas na sochaí sibhialta a 
áirithiú trí fheasacht an phobail a ardú, 

(20) Chun feabhas a chur ar an rialachas 
ar gach leibhéal maidir leis an 
gcomhshaol, leis an athrú aeráide agus le 
hábhair a bhaineann leis an aistriú chuig 
fuinneamh glan, ní mór rannpháirteachas 
na sochaí sibhialta a áirithiú trí 



AD\1165920GA.docx 15/34 PE625.424v02-00

GA

rannpháirtíocht na dtomhaltóirí a mhéadú 
agus an rannpháirteachas le páirtithe 
leasmhara a leathnú, lena n-áirítear 
eagraíochtaí neamhrialtasacha, i 
gcomhairliúchán maidir le beartais 
ghaolmhara agus maidir leis na beartais sin 
a chur chun feidhme.

chumarsáid a mhéadú agus trí fheasacht 
an phobail a ardú, trí pháirt a thabhairt 
d'údaráis náisiúnta, réigiúnacha agus 
áitiúla, trí rannpháirtíocht na dtomhaltóirí 
a mhéadú agus tríd an rannpháirteachas le 
páirtithe leasmhara a leathnú, lena n-
áirítear eagraíochtaí neamhrialtasacha, 
comhpháirtíochtaí taighde agus 
nuálaíochta agus gnólachtaí i 
gcomhairliúchán maidir le beartais 
ghaolmhara agus maidir leis na beartais sin 
a chur chun feidhme.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Ba cheart don Chlár gníomhaithe 
margaidh a ullmhú agus tacaíocht a 
thabhairt dóibh don athrú i dtreo geilleagar 
glan ciorclach fuinneamhéifeachtúil 
ísealcharbóin aeráidseasmhach trí bhíthin 
deiseanna nua gnó a thástáil, scileanna 
gairmiúla a uasghrádú, rochtain tomhaltóirí 
ar earraí agus seirbhísí inbhuanaithe a 
éascú, lucht tionchair a fhostú agus a 
chumhachtú agus modhanna nuálacha a 
thástáil chun na próisis agus an tírdhreach 
gnó atá ann cheana a oiriúnú. Chun tacú le 
glacadh níos leithne réiteach inbhuanaithe 
sa mhargadh, ba cheart glacadh an phobail 
i gcoitinne agus rannpháirtíocht na 
dtomhaltóirí a chur chun cinn.

(22) Ba cheart don Chlár gníomhaithe 
margaidh a ullmhú agus tacaíocht a 
thabhairt dóibh don athrú i dtreo geilleagar 
glan, ciorclach, fuinneamhéifeachtúil, 
ísealcharbóin agus aeráidseasmhach trí 
bhíthin deiseanna nua gnó a thástáil, 
scileanna gairmiúla a uasghrádú, rochtain 
tomhaltóirí ar earraí agus seirbhísí 
inbhuanaithe a éascú, lucht tionchair a 
fhostú agus a chumhachtú agus modhanna 
nuálacha a thástáil chun na próisis agus an 
tírdhreach gnó atá ann cheana a oiriúnú, 
chomh maith le páirt a thabhairt do 
pháirtithe leasmhara áitiúla agus 
réigiúnacha i gcur chun feidhme na 
gcuspóirí i gcomhthéacs an gheilleagair 
chiorclaigh. Chun tacú le glacadh níos 
leithne réiteach inbhuanaithe sa mhargadh, 
ba cheart glacadh an phobail i gcoitinne 
agus rannpháirtíocht na dtomhaltóirí a chur 
chun cinn, lena n-áirítear trí fheachtais ar 
na meáin chumarsáide.

Leasú 15
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) Ar leibhéal an Aontais, is iondúil 
go gcistítear infheistíochtaí móra i 
ngníomhaíochtaí comhshaoil agus aeráide 
trí bhíthin mórchláir chistiúcháin de chuid 
an Aontais (príomhshruthú). I gcomhthéacs 
ról catalaíoch na dtionscadal comhtháite 
straitéiseach agus na dtionscadal dúlra 
straitéiseach atá le forbairt faoin gClár, ba 
cheart deiseanna maoiniúcháin a ghiaráil 
leis na cláir chistiúcháin sin agus le foinsí 
eile cistiúcháin, amhail cistí náisiúnta, agus 
sineirgíochtaí a chruthú.

(23) Ar leibhéal an Aontais, is iondúil 
go gcistítear infheistíochtaí móra i 
ngníomhaíochtaí comhshaoil agus aeráide 
trí bhíthin mórchláir chistiúcháin de chuid 
an Aontais (príomhshruthú), lena n-
áirítear na cistí comhtháthaithe. I 
gcomhthéacs ról catalaíoch na dtionscadal 
comhtháite straitéiseach agus na 
dtionscadal dúlra straitéiseach atá le 
forbairt faoin gClár, ba cheart deiseanna 
maoiniúcháin a ghiaráil leis na cláir 
chistiúcháin sin agus le foinsí eile 
cistiúcháin, amhail cistí náisiúnta, agus 
sineirgíochtaí a chruthú.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé 
dul i ngleic leis an athrú aeráide i 
gcomhréir le gealltanais an Aontais 
Comhaontú Pháras agus Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe a chur chun feidhme, 
rannchuidiú a bheidh sa Chlár sin chun an 
ghníomhaíocht ar son na haeráide a 
phríomhshruthú agus chun sprioc 
fhoriomlán 25 % de chaiteachais 
bhuiséadacha an Aontais a bhaint amach 
maidir leis an tacaíocht do chuspóirí 
aeráide. Le gníomhaíochtaí faoin gClár 
seo, meastar go gcaithfear 61 % 
d’imchlúdach airgeadais foriomlán an 
Chláir ar chuspóirí aeráide. Sainaithneofar 
gníomhaíochtaí ábhartha le linn ullmhú 
agus chur chun feidhme an Chláir, agus 
déanfar athmheasúnú ar na gníomhaíochtaí 

(24) Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé 
dul i ngleic leis an athrú aeráide i 
gcomhréir le gealltanais an Aontais 
Comhaontú Pháras agus Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe a chur chun feidhme, 
rannchuidiú a bheidh sa Chlár sin chun an 
ghníomhaíocht ar son na haeráide a 
phríomhshruthú agus chun sprioc 
fhoriomlán 30 % de chaiteachais 
bhuiséadacha an Aontais a bhaint amach 
maidir leis an tacaíocht do chuspóirí 
aeráide. Le gníomhaíochtaí faoin gClár 
seo, meastar go gcaithfear 61 % 
d’imchlúdach airgeadais foriomlán an 
Chláir ar chuspóirí aeráide. Sainaithneofar 
gníomhaíochtaí ábhartha le linn ullmhú 
agus chur chun feidhme an Chláir, agus 
déanfar athmheasúnú ar na gníomhaíochtaí 
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sin mar chuid de na meastóireachtaí agus 
na próisis athbhreithnithe ábhartha.

sin mar chuid de na meastóireachtaí agus 
na próisis athbhreithnithe ábhartha.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Agus an Clár á chur chun feidhme, 
ba cheart aird chuí a thabhairt ar an 
straitéis maidir leis na réigiúin is 
forimeallaí i bhfianaise Airteagal 349 
CFAE agus riachtanais shonracha na 
réigiún sin agus a leochailí atá siad. Ba 
cheart freisin beartais eile an Aontais nach 
beartais maidir leis an gcomhshaoil agus 
leis an aeráid, agus nach beartais ábhartha 
maidir leis an aistriú chuig fuinneamh glan 
iad a chur san áireamh.

(25) I gcomhréir le hAirteagal 174 agus 
Airteagal 349 CFAE, caithfear, agus an 
Clár á chur chun feidhme, an straitéis 
maidir leis na réigiúin is forimeallaí a 
urramú, ar réigiúin iad atá ina gcuid 
iomlán den Aontas, agus caithfear, i 
gcoitinne, freastal ar riachtanais, tréithe, 
srianta agus leochaileachtaí sonracha 
réigiún atá faoi mhíbhuntáistí nádúrtha 
nó déimeagrafacha móra buana. 
D’fhéadfadh an cur chun feidhme sin 
rannchuidiú freisin le 
míchothromaíochtaí a laghdú idir leibhéil 
forbartha na réigiún éagsúil agus le 
heasnamh forbartha na réigiún is mó atá 
faoi mhíbhuntáiste a laghdú, lena n-
áirítear na dúshláin shonracha a 
bhaineann le beartais atá 
neamhdhíobhálach don chomhshaol a 
chur chun feidhme chun cur leis an athrú 
i dtreo geilleagar glan, ciorclach, 
fuinneamhéifeachtúil, ísealcharbóin agus 
aeráidseasmhach agus an 
bhithéagsúlacht a chaomhnú ansin.  Ba 
cheart freisin beartais eile an Aontais nach 
beartais maidir leis an gcomhshaol agus 
leis an aeráid, agus nach beartais ábhartha 
maidir leis an aistriú chuig fuinneamh glan 
iad a chur san áireamh.

Leasú 18

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

(26) Chun tacú le cur chun feidhme an 
Chláir, ba cheart don Choimisiún 
comhoibriú le pointí teagmhála náisiúnta 
an Chláir, seimineáir agus ceardlanna a 
eagrú, liostaí de thionscadail arna gcistiú 
faoin gclár LIFE a fhoilsiú nó tabhairt faoi 
ghníomhaíochtaí eile chun torthaí 
tionscadail a scaipeadh agus éascaíocht a 
dhéanamh do mhalartuithe taithí, eolais 
agus dea-chleachtas agus do mhacasamhlú 
torthaí tionscadail ar fud an Aontais. Leis 
na gníomhaíochtaí sin, ba cheart go 
háirithe díriú ar na Ballstáit ag a bhfuil 
glacadh íseal cistí agus an chumarsáid agus 
an comhar a éascú idir tairbhithe, 
iarratasóirí nó páirtithe leasmhara 
tionscadail, ar tionscadail iad atá curtha i 
gcrích agus tionscadail atá idir lámha sa 
réimse céanna.

(26) Chun tacú le cur chun feidhme an 
Chláir, ba cheart don Choimisiún 
comhoibriú le pointí teagmhála náisiúnta, 
réigiúnacha agus áitiúla an Chláir, 
seimineáir agus ceardlanna a eagrú, liostaí 
de thionscadail arna gcistiú faoin gclár 
LIFE a fhoilsiú nó tabhairt faoi 
ghníomhaíochtaí eile, amhail feachtais ar 
na meáin cumarsáide, chun torthaí 
tionscadail a scaipeadh ar bhealach níos 
fearr agus éascaíocht a dhéanamh do 
mhalartuithe taithí, eolais agus dea-
chleachtas agus do mhacasamhlú torthaí 
tionscadail ar fud an Aontais, agus sa 
chaoi sin comhar agus cumarsáid a chur 
chun cinn. Leis na gníomhaíochtaí sin, ba 
cheart go háirithe díriú ar na Ballstáit ag a 
bhfuil glacadh íseal cistí agus an 
chumarsáid agus an comhar a éascú idir 
tairbhithe, iarratasóirí nó páirtithe 
leasmhara tionscadail, ar tionscadail iad atá 
curtha i gcrích agus tionscadail atá idir 
lámha sa réimse céanna. Tá sé 
ríthábhachtach go mbeadh na húdaráis 
réigiúnacha agus áitiúla agus páirtithe 
leasmhara páirteach sa chumarsáid agus 
sa chomhar sin.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 31

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(31) Na cineálacha maoiniúcháin agus 
na modhanna cur chun feidhme a úsáidfear, 
is ar bhonn a fhónta atá siad ó thaobh 
cuspóirí sainiúla na gníomhaíochta a bhaint 
amach agus torthaí a thabhairt ba cheart iad 
a roghnú, agus aird á tabhairt, go háirithe, 
ar chostais rialuithe, ar an ualach 
riaracháin, agus ar na rioscaí a mheastar a 
thiocfadh de neamh-chomhlíonadh. Maidir 
le deontais, ba cheart a áireamh leis seo 

(31) Na cineálacha maoiniúcháin agus 
na modhanna cur chun feidhme a úsáidfear, 
is ar bhonn a fhónta atá siad ó thaobh 
cuspóirí sainiúla na gníomhaíochta a bhaint 
amach agus na torthaí is fearr a thabhairt 
ba cheart iad a roghnú, agus aird á tabhairt, 
go háirithe, ar chostais rialuithe, ar an 
ualach riaracháin, agus ar na rioscaí a 
mheastar a thiocfadh de neamh-
chomhlíonadh agus an ráta cómhaoinithe
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breithniú ar úsáid cnapshuimeanna, rátaí 
comhréidhe agus scálaí costas aonaid.

is ísle i gcomparáid le hionstraimí 
bainistíochta dírí eile. Maidir le deontais, 
ba cheart a áireamh leis seo breithniú ar 
úsáid cnapshuimeanna, rátaí comhréidhe 
agus scálaí costas aonaid.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33) De bhun Airteagal 94 de 
Chinneadh 2013/755/AE ón gComhairle, tá 
eintitis atá lonnaithe i dtíortha agus críocha 
thar lear incháilithe do chistiú faoi réir 
rialacha agus chuspóirí an Chláir agus faoi 
réir aon socrú féideartha is infheidhme 
maidir leis an mBallstát lena mbaineann an 
tír nó an chríoch ábhartha thar lear. Maidir 
leis na heintitis sin, áfach, ba cheart dóibh 
a rannpháirtíocht sa Chlár seo a dhíriú go 
príomha ar thionscadail faoin bhfochlár 
don dúlra agus don bhithéagsúlacht.

(33) De bhun Airteagal 94 de 
Chinneadh 2013/755/AE ón gComhairle, tá 
eintitis atá lonnaithe i dtíortha agus críocha 
thar lear, a bhfuil freagracht ar an Aontas 
ina leith, incháilithe do chistiú faoi réir 
rialacha agus chuspóirí an Chláir agus faoi 
réir aon socrú féideartha is infheidhme 
maidir leis an mBallstát lena mbaineann an 
tír nó an chríoch ábhartha thar lear. Maidir 
leis na heintitis sin, áfach, ba cheart dóibh 
a rannpháirtíocht sa Chlár seo a dhíriú go 
príomha ar thionscadail faoin bhfochlár 
don dúlra agus don bhithéagsúlacht.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 35

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(35) 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 rannpháirteach ar bhonn ionstraimí 

(35) 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, 
lena n-áirítear iarBhallstáit an Aontais a 
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dlí eile freisin. Ba cheart foráil shonrach a 
thabhairt isteach leis an Rialachán seo chun
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.

bheith rannpháirteach ar bhonn ionstraimí 
dlí eile freisin. Ba cheart foráil shonrach a 
thabhairt isteach leis an Rialachán seo chun 
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. Ba cheart foráil a 
dhéanamh freisin go bhféadfaí dul in 
iontaoibh Chúirt Bhreithiúnais an 
Aontais Eorpaigh, i gcás inarb iomchuí.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leis an Rialachán seo, bunaítear an Clár 
don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son 
na hAeráide (LIFE) (“an Clár”).

Leis an Rialachán seo, bunaítear an Clár 
don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son 
na hAeráide (LIFE) (‘an Clár’) lena 
gcumhdaítear an tréimhse ón 1 Eanáir 
2021 go dtí an 31 Nollaig 2027.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leagtar síos leis cuspóirí an Chláir, an 
buiséad don tréimhse 2021–2027, na 
foirmeacha cistiúcháin ón Aontas agus na 
rialacha a bhaineann leis an gcistiú sin a 
sholáthar.

Foráiltear ann do  chuspóirí an Chláir, 
don bhuiséad don tréimhse 2021–2027, do 
na foirmeacha cistiúcháin ón Aontas agus 
do na rialacha a bhaineann leis an gcistiú 
sin a sholáthar ón 1 Eanáir 2021 go dtí an 
31 Nollaig 2027.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) ciallaíonn “tionscadail dúlra 
straitéiseacha” tionscadail a thacaíonn le 
cuspóirí dúlra agus bithéagsúlachta an 
Aontais a bhaint amach trí chláir 
chomhleanúnacha gníomhaíochta a chur 
chun feidhme sna Ballstáit chun na 
cuspóirí agus na tosaíochtaí sin a 
phríomhshruthú i mbeartais agus ionstraimí 
eile airgeadais, lena n-áirítear trí na creataí 
gníomhaíochta tosaíochta arna mbunú de 
bhun Threoir 92/43/CEE a chur chun 
feidhme ar bhealach comhordaithe;

(1) ciallaíonn “tionscadail dúlra 
straitéiseacha” tionscadail a thacaíonn le 
cuspóirí dúlra agus bithéagsúlachta an 
Aontais a bhaint amach trí chláir 
chomhleanúnacha gníomhaíochta a chur 
chun feidhme sna Ballstáit, ar an leibhéal 
náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, chun na 
cuspóirí agus na tosaíochtaí sin a 
phríomhshruthú i mbeartais agus ionstraimí 
eile airgeadais, lena n-áirítear trí na creataí 
gníomhaíochta tosaíochta arna mbunú de 
bhun Threoir 92/43/CEE a chur chun 
feidhme ar bhealach comhordaithe;

Leasú 25

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) ciallaíonn “tionscadail chomhtháite 
straitéiseacha” tionscadail a chuireann 
chun feidhme ar scála réigiúnach, 
ilréigiúnach, náisiúnta nó trasnáisiúnta 
straitéisí nó pleananna gníomhaíochta 
comhshaoil nó aeráide arna bhforbairt ag 
údaráis na mBallstát agus a cheanglaítear 
le reachtaíocht nó beartas sonrach an 
Aontais maidir leis an gcomhshaol agus 
leis an aeráid nó reachtaíocht nó beartas 
sonrach ábhartha an Aontais maidir le 
fuinneamh glan agus, san am céanna, lena 
n-áirithítear rannpháirteachas páirtithe 
leasmhara agus lena gcuirtear chun cinn 
comhordú le foinse chistiúcháin amháin 
eile ar a laghad de chuid an Aontais, 
náisiúnta nó phríobháideach agus an 
fhoinse chistiúcháin sin a fhorscaoileadh;

(2) ciallaíonn “tionscadail chomhtháite 
straitéiseacha” tionscadail a chuireann 
chun feidhme ar scála réigiúnach, 
ilréigiúnach, náisiúnta nó trasnáisiúnta 
straitéisí nó pleananna gníomhaíochta 
comhshaoil nó aeráide arna bhforbairt ag 
údaráis na mBallstát, ar an leibhéal 
náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, agus a 
cheanglaítear le reachtaíocht nó beartas 
sonrach an Aontais maidir leis an 
gcomhshaol agus leis an aeráid nó 
reachtaíocht nó beartas sonrach ábhartha an 
Aontais maidir le fuinneamh glan agus, san 
am céanna, lena n-áirithítear 
rannpháirteachas páirtithe leasmhara agus 
lena gcuirtear chun cinn comhordú le 
foinse chistiúcháin amháin eile ar a laghad 
de chuid an Aontais, náisiúnta nó 
phríobháideach agus an fhoinse 
chistiúcháin sin a fhorscaoileadh;

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) ciallaíonn “tionscadail 
ghníomhaíochta caighdeánacha” 
tionscadail nach tionscadail chomhtháite 
straitéiseacha nó tionscadail cúnaimh 
theicniúil iad a shaothraíonn cuspóirí 
sonracha an Chláir a leagtar amach in 
Airteagal 3(2);

(4) ciallaíonn “tionscadail 
ghníomhaíochta caighdeánacha” 
tionscadail nach tionscadail chomhtháite 
straitéiseacha nó tionscadail cúnaimh 
theicniúil iad, amhail tionscadail ón 
mbonn aníos (Forbairt Áitiúil faoi Stiúir 
an Phobail), a shaothraíonn cuspóirí 
sonracha an Chláir a leagtar amach in 
Airteagal 3(2);

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4a) ciallaíonn ‘tionscadail fothaithe 
acmhainneachta riaracháin’ tionscadail 
trína ndéanann údaráis na mBallstát 
méadú ar a gcumas feidhmeanna a 
chomhlíonadh, fadhbanna a réiteach 
agus cuspóirí a bhaint amach, chomh 
maith lena bhforbairt a thuiscint agus 
déileáil léi i gcomhthéacs níos leithne 
agus ar bhealach inbhuanaithe.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is é cuspóir ginearálta an Chláir cuidiú leis 
an athrú i dtreo geilleagar glan, ciorclach, 
fuinneamhéifeachtúil, ísealcharbóin agus 
aeráidseasmhach, lena n-áirítear an t-aistriú 
chuig fuinneamh glan, cáilíocht an 
chomhshaoil a chosaint agus a fheabhsú 
agus cailliúint na bithéagsúlachta a stopadh 
agus a aisiompú.

Is é cuspóir ginearálta an Chláir cuidiú leis 
an athrú i dtreo geilleagar inbhuanaithe,
glan, ciorclach, fuinneamhéifeachtúil,
ísealcharbóin, aeráidseasmhach atá tíosach 
ar acmhainní, lena n-áirítear an tríd an 
aistriú chuig fuinneamh glan agus 
inathnuaite, cáilíocht an chomhshaoil a 
chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú 
agus cailliúint na bithéagsúlachta a stopadh 
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agus a aisiompú, ag cur, ar an gcaoi sin, 
leis an bhforbairt inbhuanaithe agus ag dul 
i ngleic leis an athrú aeráide. Tacóidh an 
Clár freisin le rialachas comhshaoil agus 
aeráide níos fearr ar gach leibhéal, lena 
n-áirítear páirt níos láidre a thabhairt do 
na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha 
agus  d'eagraíochtaí na sochaí sibhialta.

Leasú 29

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) teicnící agus cuir chuige nuálacha a 
fhorbairt, a thaispeáint agus a chur chun 
cinn chun cuspóirí reachtaíocht agus 
bheartas an Aontais maidir leis an 
gcomhshaol agus maidir le gníomhú ar son 
na haeráide a bhaint amach, lena n-áirítear 
an t-aistriú chuig fuinneamh glan, agus 
cuidiú dea-chleachtais maidir leis an dúlra 
agus leis an mbithéagsúlacht a chur i 
bhfeidhm;

(a) teicnící agus cuir chuige nuálacha a 
fhorbairt, a thaispeáint agus a chur chun 
cinn chun cuspóirí reachtaíocht agus 
bheartas an Aontais maidir leis an 
gcomhshaol agus maidir le gníomhú ar son 
na haeráide a bhaint amach, lena n-áirítear 
an t-aistriú chuig fuinneamh glan agus 
inathnuaite, agus cuidiú dea-chleachtais 
maidir leis an dúlra agus leis an 
mbithéagsúlacht a chur i bhfeidhm;

Leasú 30

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) tacú le forbairt, cur chun feidhme 
agus forfheidhmiú reachtaíocht agus 
bheartas ábhartha an Aontais, agus 
faireachán a dhéanamh orthu, lena n-
áirítear rialachas trí acmhainneachtaí 
gníomhaithe poiblí agus príobháideacha 
agus rannpháirteachas na sochaí sibhialta a 
fheabhsú;

(b) tacú le forbairt, cur chun feidhme 
agus forfheidhmiú reachtaíocht agus 
bheartas ábhartha an Aontais, agus 
faireachán a dhéanamh orthu, agus ag an 
am céanna comhar agus cumarsáid a 
fheabhsú, lena n-áirítear trí fheabhas a 
chur ar an rialachas il-leibhéil trí 
acmhainneachtaí gníomhaithe poiblí agus 
príobháideacha agus rannpháirteachas na 
sochaí sibhialta a fheabhsú, lena n-áirítear 
ar an leibhéal réigiúnach agus áitiúil;
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Leasú 31

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) an úsáid mhórscála a bhaintear as 
réitigh theicniúla agus réitigh a bhfuil baint 
acu le beartas, ar réitigh rathúla iad, a 
spreagadh chun reachtaíocht agus beartas 
ábhartha an Aontais a chur chun feidhme 
trí bhíthin torthaí a mhacasamhlú, cuspóirí 
gaolmhara a chomhtháthú i mbeartais eile 
agus i gcleachtais san earnáil phoiblí agus 
phríobháideach, infheistíocht a 
fhorscaoileadh agus rochtain ar mhaoiniú a 
fheabhsú.

(c) an úsáid mhórscála a bhaintear as 
réitigh theicniúla agus réitigh a bhfuil baint 
acu le beartas, ar réitigh rathúla iad, a 
spreagadh chun reachtaíocht agus beartas 
ábhartha an Aontais a chur chun feidhme 
trí bhíthin torthaí agus dea-chleachtais a 
mhacasamhlú, cuspóirí gaolmhara a 
chomhtháthú i mbeartais eile agus i 
gcleachtais san earnáil phoiblí agus 
phríobháideach, lena n-áirítear ar an 
leibhéal réigiúnach agus áitiúil, 
infheistíocht a fhorscaoileadh agus rochtain 
ar mhaoiniú a fheabhsú.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) an fochlár don mhaolú ar an athrú 
aeráide agus oiriúnú don athrú sin;

(a) an fochlár do rialachas an 
athraithe aeráide, don mhaolú ar an athrú 
aeráide agus don oiriúnú don athrú sin;

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1.  Is é EUR 5 450 000 000 i bpraghsanna 
reatha a bheidh san imchlúdach airgeadais 
do chur chun feidhme an Chláir don 
tréimhse 2021–2027.  

1. Is é EUR 6 442 000 000 i 
bpraghsanna 2018 a bheidh san imchlúdach 
airgeadais do chur chun feidhme an Chláir 
don tréimhse 2021–2027.
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Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.  Maidir leis an méid dá dtagraítear i 
mír 1, seo a leanas a dháileadh táscach:  

2. Maidir leis an méid dá dtagraítear i 
mír 1, seo a leanas a dháileadh táscach:

(a)  EUR 3 500 000 000 do réimse an 
chomhshaoil, ina n-áirítear

(a) EUR 4 122 880 000 do réimse an 
chomhshaoil, ina n-áirítear

(1) EUR 2 150 000 000 le haghaidh an 
fhochláir don dúlra agus don 
bhithéagsúlacht;

(1) EUR 2 514 956 800 le haghaidh an 
fhochláir don dúlra agus don 
bhithéagsúlacht;

(2) EUR 1 350 000 000 le haghaidh an 
fhochláir don gheilleagar ciorclach agus do 
chaighdeán na beatha;

(2) EUR 1 607 923 200 le haghaidh an 
fhochláir don gheilleagar ciorclach agus do 
chaighdeán na beatha;

(b) EUR 1 950 000 000 don réimse 
maidir le gníomhú ar son na haeráide, ina 
n-áirítear

(b) EUR 2 319 120 000 don réimse 
maidir le gníomhú ar son na haeráide, ina 
n-áirítear

(1) EUR 950 000 000 le haghaidh an 
fhochláir don mhaolú ar an athrú aeráide 
agus oiriúnú don athrú sin;

(1) EUR 1 136 368 800 le haghaidh an 
fhochláir do rialachas an athraithe 
aeráide, don mhaolú ar an athrú aeráide 
agus don oiriúnú don athrú sin agus

(2) EUR 1 000 000 000 le haghaidh an 
fhochláir don aistriú chuig fuinneamh glan.

(2) EUR 1 182 751 200 le haghaidh an 
fhochláir don aistriú chuig fuinneamh glan.

Leasú 35

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) faisnéis agus cumarsáid, lena n-
áirítear feachtais ardaithe feasachta. Leis 
na hacmhainní airgeadais arna 
leithdháileadh i dtaca le gníomhaíochtaí 
cumarsáide de bhun an Rialacháin seo, 
cumhdófar freisin cumarsáid 
chorparáideach maidir le tosaíochtaí 
polaitiúla an Aontais agus, ina theannta sin, 
maidir le stádas chur chun feidhme agus 
thrasuíomh reachtaíocht an Aontais maidir 
leis an gcomhshaol agus leis an aeráid mar 

(a) faisnéis agus cumarsáid, lena n-
áirítear feachtais ar na meáin cumarsáide, 
amhail ardú feasachta. Leis na hacmhainní 
airgeadais arna leithdháileadh i dtaca le 
gníomhaíochtaí cumarsáide de bhun an 
Rialacháin seo, cumhdófar freisin 
cumarsáid chorparáideach maidir le 
tosaíochtaí polaitiúla an Aontais agus, ina 
theannta sin, maidir le stádas chur chun 
feidhme agus thrasuíomh reachtaíocht an 
Aontais maidir leis an gcomhshaol agus 
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aon le stádas chur chun feidhme agus 
thrasuíomh reachtaíocht ábhartha an 
Aontais maidir le fuinneamh glan;

leis an aeráid mar aon le stádas chur chun 
feidhme agus thrasuíomh reachtaíocht 
ábhartha an Aontais maidir le fuinneamh 
glan;

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 5 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) líonrú agus ardáin dea-chleachtais; (e) líonrú agus ardáin nó tionscadail
dea-chleachtais;

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – pointe d – an chuid réamhráiteach 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) tríú tíortha eile, i gcomhréir leis na 
coinníollacha a leagtar síos i gcomhaontú 
sonrach lena gcumhdaítear rannpháirtíocht 
an tríú tír in aon chlár de chuid an Aontais, 
ar choinníoll

(d) tríú tíortha eile, lena n-áirítear 
iarBhallstait an Aontais, i gcomhréir leis 
na coinníollacha a leagtar síos i 
gcomhaontú sonrach lena gcumhdaítear 
rannpháirtíocht an tríú tír in aon chlár de 
chuid an Aontais, ar choinníoll

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – pointe d – fleasc 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– go ráthaítear cearta an Aontais chun 
bainistíocht fhónta airgeadais a áirithiú 
agus chun a leasanna airgeadais a chosaint.

– go ráthaítear cearta an Aontais chun 
bainistíocht fhónta airgeadais a áirithiú 
agus chun a leasanna airgeadais a chosaint, 
agus go bhforáiltear go gur féidir dul in 
iontaoibh Chúirt Bhreithiúnais an 
Aontais Eorpaigh, i gcás inarb iomchuí.
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Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfear an Clár chun feidhme ar bhealach 
lena n-áirithítear a chomhsheasmhacht le 
Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, 
Ciste Sóisialta na hEorpa, an Ciste 
Comhtháthaithe, an Ciste Eorpach 
Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe, an 
Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh, an clár 
Fís Eorpach, an tSaoráid um Chónascadh 
na hEorpa agus InvestEU, chun 
sineirgíochtaí a chruthú, go háirithe maidir 
le tionscadail dúlra straitéiseacha agus 
tionscadail chomhtháite straitéiseacha, 
agus chun tacú le glacadh le réitigh arna 
bhforbairt faoin gClár agus na réitigh sin a 
mhacasamhlú.

Cuirfear an Clár chun feidhme ar bhealach 
lena n-áirithítear trédhearcacht agus  a 
chomhsheasmhacht le beartas 
comhtháthaithe an Aontais, go háirithe le
Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, 
Ciste Sóisialta na hEorpa, an Ciste 
Comhtháthaithe, an Ciste Eorpach 
Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe, an 
Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh, agus 
freisin leis an gclár Fís Eorpach, an 
tSaoráid um Chónascadh na hEorpa agus 
InvestEU, chun sineirgíochtaí a chruthú, go 
háirithe maidir le tionscadail dúlra 
straitéiseacha agus tionscadail chomhtháite 
straitéiseacha, agus chun tacú le glacadh le 
réitigh arna bhforbairt faoin gClár agus na 
réitigh sin a mhacasamhlú. Beidh na 
húdaráis réigiúnacha agus áitiúla a 
mbeidh tionchar ag an gClár orthu 
rannpháirteach ag gach céim ábhartha 
clársceidealaithe an chur chun feidhme.

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Ba cheart go mbeadh sé d’aidhm 
ag an gCoimisiún maoiniú na dtionscadal 
traidisiúnta a dháileadh ar bhealach 
cothrom gach bliain.

Leasú 41

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

Tabharfar agus bainisteofar deontais faoin 
gClár i gcomhréir le Teideal VIII den 
Rialachán Airgeadais.

Bronnfar agus bainisteofar deontais faoin 
gClár i gcomhréir le Teideal VIII den 
Rialachán Airgeadais, le huasráta 
cómhaoinithe de 85 %.

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 2 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) tionscadail fothaithe 
acmhainneachta riaracháin;

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 2 – pointe a – pointe 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Ballstát nó tír nó críoch thar lear atá 
bainteach leis an mBallstát sin;

(1) Ballstát nó tír nó críoch thar lear, 
lena n-áirítear na réigiúin is forimeallaí
atá bainteach leis an mBallstát sin;

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Eintitis dhlíthiúla atá 
rannpháirteach i gcuibhreannais ina bhfuil 
trí eintiteas neamhspleácha ar a laghad, atá 
bunaithe i mBallstáit éagsúla nó i dtíortha 
nó i gcríocha éagsúla thar lear atá 
bainteach leis na Ballstáit nó leis na tríú 
tíortha sin atá comhlachaithe leis an gClár 
nó le tríú tíortha eile, tá siad incháilithe.

5. Eintitis dhlíthiúla atá 
rannpháirteach i gcuibhreannais ina bhfuil 
trí eintiteas neamhspleácha ar a laghad, atá 
bunaithe i mBallstáit éagsúla nó i dtíortha 
nó i gcríocha éagsúla thar lear, lena n-
áirítear na réigiúin is forimeallaí, atá 
bainteach leis na Ballstáit nó leis na tríú 
tíortha sin atá comhlachaithe leis an gClár 
nó le tríú tíortha eile, tá siad incháilithe.



AD\1165920GA.docx 29/34 PE625.424v02-00

GA

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) urramóidh na tionscadail 
prionsabal ginearálta na cothromaíochta 
geografaí;

Leasú 46

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) i gcás inarb iomchuí, tabharfar aird 
speisialta ar thionscadail i limistéir 
gheografacha a bhfuil riachtanais 
shonracha acu nó toisc a leochailí atá siad, 
amhail limistéir a bhfuil dúshláin 
shonracha chomhshaoil nó srianta nádúrtha 
iontu, limistéir trasteorann nó réigiúin 
fhorimeallacha.

(f) i gcás inarb iomchuí, tabharfar aird 
speisialta ar thionscadail i limistéir 
gheografacha a bhfuil riachtanais 
shonracha acu nó toisc a leochailí atá siad, 
amhail limistéir a bhfuil dúshláin 
shonracha chomhshaoil nó srianta nádúrtha 
iontu, limistéir trasteorann, limistéir 
thuaisceartacha atá tearc i ndaonra nó 
réigiúin fhorimeallacha.

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(fa) tugtar aird ar leith ar chistí a 
dheonú le haghaidh tionscadail a chur 
chun feidhme sna réigiúin is forimeallaí.

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás gníomhaíochtaí ar 
bronnadh deimhniú an tSéala Barr 
Feabhais orthu, nó a chomhlíonann na 
coinníollacha carnacha comparáideacha 
seo a leanas:

scriosta

(a) rinneadh measúnú ar na 
gníomhaíochtaí i nglao ar thograí faoin 
gClár;

(b) comhlíonann siad íoscheanglais 
cháilíochta an ghlao sin ar thograí;

(c) ní fhéadfar iad a mhaoiniú faoin 
nglao sin ar thograí i ngeall ar shrianta 
buiséadacha.

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí tacaíocht
a fháil ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí 
na hEorpa, ón gCiste Comhtháthaithe, ó 
Chiste Sóisialta na hEorpa Plus nó ón 
gCiste Eorpach Talmhaíochta um 
Fhorbairt Tuaithe, i gcomhréir le mír 5 
d’Airteagal [67] de Rialachán (AE) XX 
[Rialachán na bhForálacha Coiteanna] 
agus Airteagal [8] de Rialachán (AE) XX 
[an Rialachán maidir leis an 
gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, 
a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh 
air], ar choinníoll go bhfuil na 
gníomhaíochtaí sin i gcomhréir le 
cuspóirí an chláir lena mbaineann. Beidh 
feidhm ag rialacha an chiste lena dtugtar 
tacaíocht.

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1 a. Beidh na páirtithe leasmhara go 
léir, lena n-áirítear údaráis réigiúnacha 
agus áitiúla, chomh maith le 
heagraíochtaí na sochaí sibhialta, 
rannpháirteach go cuí ag gach céim de 
chlársceidealú agus cur chun feidhme na 



AD\1165920GA.docx 31/34 PE625.424v02-00

GA

gclár oibre.

Leasú 50

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) leithdháileadh na gcistí faoi 
chuimsiú gach fochláir idir na riachtanais a 
luaitear sna fochláir sin agus na cineálacha 
difriúla cistiúcháin;

(a) leithdháileadh na gcistí faoi 
chuimsiú gach fochláir idir na riachtanais a 
luaitear sna fochláir sin agus na cineálacha 
difriúla cistiúcháin, chomh maith leis na 
rátaí cómhaoinithe íosta agus uasta i 
ngach cás;

Leasú 51

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Ainmneoidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas oifigeach cumarsáide (‘oifigeach 
cumarsáide tionscadail’) do gach 
tionscadail ar leith.
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