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DRÉACHT-TUAIRIM
ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach

chuig an gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe le haghaidh na tacaíochta 
ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus ón 
gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) sa bhliain 2021 agus lena 
leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 229/2013, agus AE 
Uimh. 1308/2013 a mhéid a bhaineann le hacmhainní agus lena leithdháileadh i 
leith na bliana 2021 agus lena leasaítear Rialacháin Uimh. 1305/2013, (AE) 
Uimh. 1306/2013 agus (AE) Uimh. 1307/2013 a mhéid a bhaineann lena n-
acmhainní agus lena gur i bhfeidhm sa bhliain 2021
(COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Herbert Dorfmann



PE646.963v01-00 2/10 PA\1197682GA.docx

GA

PA_Legam



PA\1197682GA.docx 3/10 PE646.963v01-00

GA

RÉASÚNÚ GEARR

Ós rud é go bhfuil an creat reachtach lena rialaítear an comhbheartas talmhaíochta i ndiaidh 
2020 fós faoi chaibidil, is gá, d’fhonn aistriú réidh a ráthú, bearta idirthréimhseacha a 
ghlacadh chun gur féidir infheidhmeacht na rialachán atá ann cheana a fhadú go dtí go 
gcuirfear an córas nua chun feidhme,  

Ní mór na rialacháin atá i bhfeidhm a mhodhnú, go háirithe chun na 
méideanna/uasteorainneacha is infheidhme a chur san áireamh, a bheidh le socrú do CAI 
2021-2027 nua.

Leis an gcéad leasú a cuireadh síos, tá sé beartaithe tréimhse fógra na mBallstát a fhadú ó 10 
lá go dtí 30 lá.

Leis an dara leasú, féadfar leithdháiltí 2022-2027 CETFT a úsáid i gcomhair bearta a 
gealladh cheana a bhaineann le híocaíochtaí tar éis an 31 Nollaig 2021, i gcás ina n-ídeofar na 
cistí ina n-iomláine (mar a bhí amhlaidh in Airteagal 3 de Rialachán 1310/2013). Ós rud é 
nach leor buiséad bliantúil aonair CETFT 2021 chun na gealltanais ó chlár 2014-2021 a 
chistiú agus ar ina leith a caitheadh leithreasuithe CETFT ina n-iomláine cheana, ba cheart 
don Choimisiún a bheith in ann leithreasuithe clársceidealaithe i gcomhair gealltanais nua a 
chur go leataobh lena rathú go leanfar de ghealltanais 2014-2021.

I gcomhréir le seasamh Pharlaimint na hEorpa maidir le CAI, tá sé d’aidhm le leasuithe 3 go 
6 go luafar san airteagal maidir leis an gcúlchiste géarchéime gur cheart caipiteal tosaigh an 
chúlchiste a bheith sa bhreis ar bhuiséad CBT agus gur cheart é a chur sa chúlchiste ag tús na 
clárthréimshe. Thairis sin, ionas nach gcaillfear an t-airgead sin, ba cheart dlús a chur leis an 
athchóiriú ar fheidhmiú an chúlchiste chun go bhféadfar cistí nár gealladh a thabhairt anonn ó 
2021 go dtí na blianta ina dhiaidh sin.

Treisítear le hAirteagal 7 oibleagáidí na mBallstát maidir leis an gcóineasú inmheánach.

Ar deireadh, i leasuithe 8 go 15 rinne an rapóirtéir na hacmhainní don talmhaíocht a thabhairt 
ar ais, i gcomhréir le seasamh PE i ndáil le CAI.
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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhorbairt Réigiúnach ar an gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt 
Tuaithe, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ballstáit a chinneann úsáid a bhaint as an 
bhféidearthacht dá bhforáiltear sa chéad 
fhomhír, tabharfaidh siad fógra faoina 
gcinneadh don Choimisiún laistigh de 10 lá 
ó theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. I 
gcás inar chuir na Ballstáit isteach sraith de 
chláir réigiúnacha i gcomhréir le 
hAirteagal 6 de Rialachán (AE) 
Uimh. 1305/2013, beidh san fhógra sin 
freisin faisnéis á insint cé na cláir 
réigiúnacha a bhfuiltear le síneadh ama a 
chur leo agus faisnéis maidir leis an 
leithdháileadh buiséadach comhfhreagrach 
laistigh den mhiondealú bliantúil le 
haghaidh na bliana 2021 mar a leagtar 
amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013.

Ballstáit a chinneann úsáid a bhaint as an 
bhféidearthacht dá bhforáiltear sa chéad 
fhomhír, tabharfaidh siad fógra faoina 
gcinneadh don Choimisiún laistigh de 30 lá 
ó theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. I 
gcás inar chuir na Ballstáit isteach sraith de 
chláir réigiúnacha i gcomhréir le 
hAirteagal 6 de Rialachán (AE) 
Uimh. 1305/2013, beidh san fhógra sin 
freisin faisnéis á insint cad iad na cláir 
réigiúnacha a bhfuiltear chun síneadh ama 
a chur leo agus faisnéis maidir leis an 
leithdháileadh buiséadach comhfhreagrach 
laistigh den mhiondealú bliantúil le 
haghaidh na bliana 2021 mar a leagtar 
amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013.

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Caiteachas a bhaineann le 
gealltanais dhlíthiúla i leith tairbhithe a 
thabhaítear faoi na bearta dá dtagraítear i 
Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013, 
féadfaidh sé a bheith incháilithe le 
haghaidh ranníocaíocht CETFT sa 
tréimhse 2022-2027:
(a) maidir le híocaíochtaí a bheidh le 
déanamh idir an 1 Eanáir 2022 agus an 
31 Nollaig 2023, nó an 31 Nollaig 2024 i 
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mBallstáit a bhfuil cinneadh déanta acu 
síneadh ama a chur leis an tréimhse 
2014-2020 i gcomhréir le hAirteagal 1(1) 
den Rialachán seo, i gcás bhfuil an 
leithdháileadh airgeadais don bheart 
ábhartha den chlár faoi seach a glacadh 
de bhun Rialachán (AE) Uimh. 
1305/2013 agus, i gcás inarb infheidhme, 
de bhun Airteagal 1(1) den Rialachán seo 
ídithe cheana; agus
(b) maidir le híocaíochtaí a bheidh le 
déanamh tar éis an 31 Nollaig 2023, nó 
an 31 Nollaig 2024 i mBallstáit a bhfuil 
cinneadh déanta acu síneadh ama a chur 
leis an tréimhse 2014-2020 i gcomhréir le 
hAirteagal 1(1) den Rialachán seo.

Or. en

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – pointe -1 (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013
Airteagal 25 – mír 1

An téacs atá ann Leasú

(-1) in Airteagal 25, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad na chéad mhíre:

Bunófar cúlchiste chun tacaíocht bhreise a 
chur ar fáil don roinn talmhaíochta sin i 
gcás géarchéimeanna tromchúiseacha 
a dhéanfaidh difear don táirgeacht 
talmhaíochta nó don dáileadh talmhaíochta 
(“an cúlchiste le haghaidh géarchéimeanna 
sa roinn talmhaíochta”) trí laghdú a chur i 
bhfeidhm ag tús gach bliana ar 
íocaíochtaí díreacha leis an sásra smachta 
airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 26.

“Ag tús gach bliana i gcás CERT, bunófar 
cúlchiste chun tacaíocht bhreise a chur ar 
fáil don earnáil talmhaíochta chun críocha 
bainistiú agus cobhsú margaidh agus 
chun freagairt go pras i gcás 
géarchéimeanna a dhéanfaidh difear don 
táirgeacht talmhaíochta nó dáileadh 
talmhaíochta (“an cúlchiste le haghaidh 
géarchéimeanna sa roinn talmhaíochta”). “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/GA/TXT/?qid=1580748559894&uri=CELEX:02013R1306-20180101 )
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Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – pointe 1
Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013
Airteagal 25 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Maidir le 2021, is é EUR 400 milliún (ag 
praghsanna 2011) an méid a bheidh sa 
chúlchiste agus áireofar é faoi 
Cheanntheideal 3 den Chreat Airgeadais 
Ilbhliantúil mar a leagtar amach san 
Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 
[xxxx/xxxx] ón gComhairle*[CAI].

Maidir le 2021, is é EUR 400 milliún (ag 
praghsanna 2011) sa bhreis ar bhuiséid 
CERT agus CETFT an méid a bheidh sa 
chúlchiste agus áireofar é faoi 
Cheanntheideal 3 den Chreat Airgeadais 
Ilbhliantúil mar a leagtar amach san 
Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 
[xxxx/xxxx] ón gComhairle*[CAI].

___________________ _________________
* Rialachán (AE) [...] an [...] [lena leagtar 
síos an Creat Airgeadais Ilbhliantúil le 
haghaidh na mblianta 2021 go 2027 (IO 
…)’

* Rialachán (AE) [...] ón gComhairle an 
[...] [lena leagtar síos an Creat Airgeadais 
Ilbhliantúil le haghaidh na mblianta 2021 
go 2027 (IO …)’

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – pointe 1 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013
Airteagal 25 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1 a) in Airteagal 25, cuirtear an mhír 
seo a leanas isteach:
“Ag tús na mblianta ina dhiaidh sin, 
beidh méid an chúlchiste cothrom ar a 
laghad leis an méid tosaigh a 
leithdháileadh in 2021 agus déanfar é a 
choigeartú tríd an nós imeachta 
buiséadach bliantúil nó le linn na bliana 
nuair is iomchuí i bhfianaise forbairtí nó 
peirspictíochtaí géarchéime sa mhargadh 
sa bhliain reatha nó sa bhliain ina 
dhiaidh sin agus na hioncaim arna 
sannadh do CERT nó na corrlaigh ar 
leithreasuithe faoi fho-uasteorainn CERT 
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á gcur san áireamh. I gcás nach bhfuil 
leithreasuithe den sórt sin 
leordhóthanach, féadfar smacht 
airgeadais a úsáid chun an cúlchiste a 
chistiú suas go dtí an méid tosaigh dá 
dtagraítear sa chéad mhír.”;

Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – pointe 1 b (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013
Airteagal 25 – mír 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1 b) in Airteagal 25, cuirtear an mhír 
seo a leanas isteach:
"De mhaolú ar phointe (d) d’Airteagal 
12(2) de Rialachán (AE, Euratom) 
2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle*, déanfar leithreasuithe 
nár gealladh de chuid an chúlchiste a 
thabhairt anonn gan teorainn ama chun 
an cúlchiste a mhaoiniú sna blianta 
airgeadais ina dhiaidh sin.
___________________
* Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 2018/1046 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha 
airgeadais is infheidhme maidir le 
buiséad ginearálta an Aontais, lena 
leasaítear Rialacháin (AE) 
Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, 
(AE) Uimh. 1303/2013, (AE) 
Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, 
(AE) Uimh. 1316/2013, (AE) 
Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, 
agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus 
lena n‑aisghairtear Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 
30.7.2018, lch. 1).”;

Or. en
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Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1 – pointe 7
Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013
Airteagal 25 – mír 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

12. Maidir le bliain féilire 2021, 
féadfaidh na Ballstáit a chinneadh go 
gcuirfear breis cóineasú inmheánach i 
bhfeidhm trí mhír 11 a chur i bhfeidhm 
maidir leis an mbliain lena mbaineann.;

12. Maidir leis an mbliain féilire 2021, 
déanfaidh na Ballstáit breis cóineasú 
inmheánach a chur i bhfeidhm trí mhír 11 a 
chur i bhfeidhm maidir leis an mbliain lena 
mbaineann.;

Or. en

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1
Rialachán (AE) Uimh. 228/2013
Airteagal 30 – mír 2 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— sna ranna Francacha thar lear: 
EUR 267 580 000,

— sna ranna Francacha thar lear: 
EUR 278 410 000,

Or. en

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1
Rialachán (AE) Uimh. 228/2013
Airteagal 30 – mír 2 – fleasc 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— na hAsóir agus Maidéara: EUR 102 
080 000,

— na hAsóir agus Maidéara: EUR 106 
210 000,

Or. en

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1
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Rialachán (AE) Uimh. 228/2013
Airteagal 30 – mír 2 – fleasc 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— na hOileáin Chanáracha: EUR 257 
970 000.

— na hOileáin Chanáracha: EUR 268 
420 000.

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1
Rialachán (AE) Uimh. 228/2013
Airteagal 30 – mír 3 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— sna ranna Francacha thar lear: EUR 
25 900 000,

— sna ranna Francacha thar lear: EUR 
26 900 000,

Or. en

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1
Rialachán (AE) Uimh. 228/2013
Airteagal 30 – mír 3 – fleasc 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— na hAsóir agus Maidéara: EUR 20 
400 000,

— na hAsóir agus Maidéara: EUR 21 
200 000,

Or. en

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1
Rialachán (AE) Uimh. 228/2013
Airteagal 30 – mír 3 – fleasc 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— na hOileáin Chanáracha: EUR 69 — na hOileáin Chanáracha: EUR 72 
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900 000. 700 000.
Or. en

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1
Rialachán (AE) Uimh. 229/2013
Airteagal 18 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Maoineoidh an tAontas na bearta dá 
bhforáiltear i gCaibidlí III agus IV suas go 
dtí uasmhéid bliantúil EUR 23 000 000.

2. Maoineoidh an tAontas na bearta dá 
bhforáiltear i gCaibidlí III agus IV suas go 
dtí uasmhéid bliantúil de EUR 23 000 000.

Or. en

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1
Rialachán (AE) Uimh. 229/2013
Airteagal 18 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. An méid a leithdháilfear gach bliain 
chun na socruithe sonracha soláthair dá 
bhforáiltear i gCaibidil III a mhaoiniú, ní 
rachaidh sé thar EUR 6 830 000.’.

3. An méid a leithdháilfear chun na 
socruithe sonracha soláthair dá bhforáiltear 
i gCaibidil III a mhaoiniú, ní rachaidh sé 
thar EUR 7 110 000

Or. en


