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RÉASÚNÚ GEARR

Tá tionchar an-mhór á imirt ag seirbhísí agus feidhmchláir spás-bhunaithe ar fholláine, ar 
shlándáil agus ar shábháilteacht shaoránaigh na hEorpa faoi láthair agus amach anseo, agus ar 
iomaíochas bhonn tionsclaíoch an Aontais chomh maith. Dá bharr sin, tá sé ríthábhachtach an 
geilleagar Spáis a chothú ionas go mbeidh na Ballstáit uile, agus a saoránaigh agus a 
dtionscadail, in ann an leas is mó a bhaint as an gClár Spáis seo.

Tá idirnasc mór idir earnáil iompair atá nua-aimseartha, níos sábháilte, iomaíoch, éifeachtach, 
inbhunaithe agus na seirbhísí spáis. Cuireann an córas loingseoireachta agus an córas um 
fhaire na Cruinne feabhas ar fheidhmíocht na seirbhísí iompair, ar bhainistiú tráchta, agus ar 
iompar comhtháite. Ag an am céanna, is féidir leo borradh a chur faoi go leor feidhmchláir 
nua agus deiseanna nuálacha gnó san earnáil iompair.

Cheana féin, tá an chomhtháthú spáis agus iompair tuartha i gcás go leor beartais Eorpacha 
amhail, eCall, an Córas Eorpach um Bainistiú Tráchta Iarnróid (ERTMS), SafeSeaNet, etc. 
agus tiocfaidh dúshláin nua chun solais, amhail feithiclí gan foireann agus tiomáint 
uathrialaitheach.

Le hidirnasc fónta idir teicneolaíochtaí spáis agus iompair, tiocfaidh go leor tairbhí chun cinn 
ar an leibhéal domhanda agus ar an leibhéal Eorpach, mar shampla, laghdófar astaíochtaí agus 
rachfar i ngleic le fadhbh an athraithe aeráide trí bhainistíocht tráchta níos éifeachtúla, 
feabhsófar seirbhisí seachadta agus poist trí úsáid mhéadaithe ar dhróin, laghdófar cealuithe 
eitiltí agus torann trí rianú níos fearr ar eitiltí.

Sa togra ón gCoimisiún Eorpach, comhcheanglaítear i gClár aonair Galileo, EGNOS agus 
Copernicus atá ann faoi láthair agus cuirtear leis dhá thionscnamh nua, eadhon SSA agus 
GOVSATCOM. Mar a mholtar sa Bheartas Spáis le haghaidh na hEorpa, déanfaidh Clár 
Spáis lán-chomhtháite tairbhe a bhaint as sineirgí idir na comhchodanna, rud a mhéadóidh 
éifeachtacht agus éifeachtúlacht costais. Le creat aonair soiléir, spreagfar infheistíochtaí 
amach anseo, méadófar infheictheacht agus cuirfear níos mó solúbthachta ar fáil.

Tá an Coimisiún Eorpach uaillmhianach maidir le glacadh an Chreata Airgeadais Ilbhliantúla 
(CAI) 2021-2027.  Ghlac Uachtaránacht na hOstaire leis an dúshlán agus shocraigh sí amlíne 
thapa. Tá Parlaimint na hEorpa sásta cos a choinneáil léi.

De bharr na hamlíne doichte tapa sin, dírítear sa tuairim ar ghnéithe sonracha an togra, an t-
idirnasc idir teicneolaíochtaí spáis agus an earnáil iompair, an buiséad, agus tagairt inti do 
SSA, GOVSATCOM agus gníomhaíochtaí trasearnála, rialachas, slándáil, cibearshlándáil 
agus sábháilteacht, taidhleoireacht spáis agus rochtain ar an Spás.

Tá ról straitéiseach ag earnáil an Spáis le hiompar ar tír, muirí, aeir agus spáis a dhéanamh 
níos cliste, níos éifeachtúla, níos sábháilte, níos sláine, níos inbhuanaithe agus níos 
comhtháite. Ag an am céanna, le hearnáil iompair nuálach méadófar an t-éileamh ar seirbhísí 
spáis atá ar ardchaighdeán agus cothrom le dáta.

Maidir le rialachais, ba cheart go n-áiritheoidh an Ghníomhaireacht nua Eorpach um an gClár 
Spáis glacadh GALILEO ar an margadh, lena spreagfar forbairt gaireas Eorpach a bheidh go 
hiomlán comhoiriúnach agus idir-inoibritheach, amhail slis-seiteanna agus glacadóirí, agus ba 
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cheart dó a bheith ag feidhmiú go hiomlán i ngach modh iompair.

Déanann an tAontas Eorpach agus na Ballstáit infheistíocht in go leor bonneagair 
ríthábhachtacha, bonneagair straitéiseacha iompair ina measc, ar gá cosaint a thabhairt dóibh. 
Mar gheall ar an méadú atá ag teacht ar líon na réaltbhuíonta, satailítí agus smionagar spáis ar 
fithis, cuirtear le dálaí ‘tráchta’ agus riosca imbhuailte, rud a chuireann sábháilteacht na 
hoibríochtaí i mbaol. Thairis sin, d’fhéadfadh sé go mbeadh teagmhais nach bhfuil súil leo, 
‘aimsir spáis’ sábháilteacht na saoránach a chur i mbaol agus d'fhéadfaidís cur isteach ar 
oibríochtaí bonneagar ar talamh agus sa Spás.

Is uirlis éigeantach do ghníomhaithe slándála an rochtain shlán agus chinnte ar chumarsáid 
satailítí. Baineann mórthábhacht le comhchodanna GOVSATCOM don iompar, go háirithe 
d’iompar muirí san Artach, bainistíocht aerthráchta, agus rialú agus ordú feithiclí aeir gan 
foireann.

Sa tuairim, leagtar béim ar thábhacht na cibearshlándála agus na sábháilteachta. Tá 
cibearshlándáil bhonneagair spáis na hEorpa, ar an talamh agus sa Spás araon, ríthábhachtach 
chun leanúnachas oibríochtaí na gcóras, a gcumas éifeachtach chun na cúraimí a 
chomhlíonadh go leanúnach agus chun na seirbhísí atá de dhíth a sholáthar. D’fhéadfadh an 
beartas spáis rannchuidiú le sábháilteacht an iompair, don iompar muirí, de bhóthar agus 
aeriompar, d’oibreoirí agus do phaisinéirí.

Ba cheart go n-áiritheofar leis an Clár Spáis rochtain neamhspleách agus iomaíoch ar an Spás 
agus comhar a chothú le comhpháirtithe straitéiseacha domhanda eile, chun dúbailtí a 
sheachaint agus chun fíorthaidhleoireacht eacnamaíoch a chur chun cinn don earnáil.

Cé nach mbaineann an tuairim le cuid de na hairteagail ná cuid de na haithrisí, d’fhéadfadh an 
rapóirtéir a chinneadh athruithe a mholadh fós trí leasuithe. De dheasca srianta ama, is fearr 
leis an rapóirtéir cur chuige soiléir a chur síos maidir leis na príomh-shaincheisteanna.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht ar an gCoiste um Thionsclaíocht, um 
Thaighde agus um Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur 
san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Tá teicneolaíocht spáis, sonraí spáis 
agus seirbhísí spáis éirithe chomh 
tábhachtach sin i saol laethúil na nEorpach 
nárbh fhéidir leo déanamh dá n-uireasa 

(1) Tá teicneolaíocht spáis, sonraí spáis 
agus seirbhísí spáis éirithe chomh 
tábhachtach sin i saol laethúil na nEorpach 
nárbh fhéidir leo déanamh dá n-uireasa 
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agus tá ról sárthábhachtach acu i gcaomhnú 
cuid mhór leasanna straitéiseach. Tá 
tionscal spáis an Aontais ar na tionscail 
spáis is iomaíche ar domhan. Mar sin féin, 
tá na samhlacha tionsclaíochta traidisiúnta 
á n-athrú ó bhonn de bharr teacht chun cinn 
gníomhaithe nua agus forbairt 
teicneolaíochtaí nua. Dá bhrí sin, tá sé 
sárthábhachtach go mbeidh an tAontas 
chun tosaigh i measc gníomhaithe an 
domhain fós agus go mbeidh saoirse 
leitheadach gníomhaíochta aige i réimse an 
spáis, go spreagfaidh sé an dul chun cinn 
idir eolaíoch agus teicniúil agus go 
dtacóidh sé le hacmhainn iomaíochais agus 
nuálaíochta thionscail na hearnála spáis 
laistigh den Aontas, go háirithe fiontair 
bheaga agus mheánmhéide.

agus tá ról sárthábhachtach acu i gcaomhnú 
cuid mhór leasanna straitéiseach. Tá 
tionscal spáis an Aontais ar na tionscail 
spáis is iomaíche ar domhan. Mar sin féin, 
tá na samhlacha tionsclaíochta traidisiúnta 
á n-athrú ó bhonn de bharr teacht chun cinn 
gníomhaithe nua agus forbairt 
teicneolaíochtaí nua. Dá bhrí sin, is den 
ríthábhacht mar sin go mbeidh an tAontas 
chun tosaigh i measc ghníomhaithe an 
domhain i gcónaí agus go mbeidh saoirse 
leitheadach gníomhaíochta aige i réimse an 
spáis, go spreagfaidh sé an dul chun cinn 
eolaíoch agus teicniúil agus go dtacóidh sé 
le hacmhainn iomaíochais agus nuálaíochta 
thionscail na hearnála spáis laistigh den 
Aontas, go háirithe fiontair bheaga agus 
mheánmhéide. Ag an am céanna, tá sé 
tábhachtach dálaí iomchuí a chruthú 
chun coinníollacha córa iomaíochta le 
hiomaitheoirí móra spáis a áirithiú.

Leasú 2
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Tá an tAontas ag forbairt a chuid 
tionscnamh agus clár spáis féin ó bhí 
deireadh na 1990aidí ann, mar atá, Breis-
seirbhís na hEorpa um Loingseoireacht 
Gheochobhsaí (EGNOS) agus ansin 
Galileo agus Copernicus, tionscnaimh agus 
cláir a fhreastalaíonn ar riachtanais 
shaoránaigh an Aontais agus ceanglais na 
mbeartas poiblí. Ní hamháin gur cheart a 
áirithiú go leanfar de na tionscnaimh sin, 
ach is gá iad a fheabhsú chomh maith sa 
chaoi go mbeidh siad fós ar thús 
cadhnaíochta ó thaobh forbairt 
teicneolaíochta nua agus na claochluithe i 
réimsí na teicneolaíochta digití, na 
faisnéise agus na cumarsáide, go 
bhfreastalóidh siad ar riachtanais 
úsáideoirí agus gur féidir na tosaíochtaí 
polaitiúla a bhaint amach leo, tosaíochtaí 
amhail an t-athrú aeráide, lena n-áirítear 
faireachán a dhéanamh ar athruithe san 

(3) Tá an tAontas ag forbairt a chuid 
tionscnamh agus a chlár spáis féin ó bhí 
deireadh na 1990aidí ann, mar atá, Breis-
seirbhís na hEorpa um Loingseoireacht 
Gheochobhsaí (EGNOS) agus ansin 
Galileo agus Copernicus, tionscnaimh agus 
cláir a fhreastalaíonn ar riachtanais 
shaoránaigh an Aontais agus ceanglais na 
mbeartas poiblí. Ní hamháin gur cheart a 
áirithiú go leanfar de na tionscnaimh sin, 
ach is gá a nglacadh agus a n-úsáid a 
fheabhsú chomh maith sa chaoi go mbeidh 
siad fós ar thús cadhnaíochta ó thaobh 
forbairt teicneolaíochta nua agus go 
soláthróidh siad na claochluithe i réimsí na 
teicneolaíochta digití, na faisnéise agus na 
cumarsáide agus san earnáil iompair, go 
bhfreastalóidh siad ar riachtanais nua 
úsáideoirí agus gur féidir tosaíochtaí 
polaitiúla na n-earnálacha uile lena 
mbaineann a bhaint amach, go háirithe,
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Artach, an tslándáil agus an chosaint. san earnáil iompair.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Ní mór don Aontas a shaoirse 
ghníomhaíochta agus a neamhspleáchas a 
áirithiú chun go mbeidh teacht aige ar an 
spás agus go mbeidh sé in ann é a úsáid go 
sábháilte. Ar an ábhar sin tá sé 
ríthábhachtach go gcoinneoidh sé ar bun 
rochtain uathrialach chostéifeachtach ar an 
spás, go háirithe ó thaobh an bhonneagair 
chriticiúil agus na teicneolaíochta 
criticiúla, na slándála poiblí agus shlándáil 
an Aontais agus a Bhallstát de. Ba cheart, 
mar sin, an deis a bheith ag an gCoimisiún 
seirbhísí lainseála a chomhthiomsú ar 
leibhéal na hEorpa, chun a riachtanais féin 
a riar, agus, má iarrann siad é, riachtanais 
eintiteas eile, na Ballstáit san áireamh, i 
gcomhréir le forálacha Airteagal 189(2) 
den Chonradh. Tá sé ríthábhachtach freisin 
go mbeidh saoráidí bonneagair lainseála 
nua-aimseartha éifeachtúla solúbtha aige 
fós. Sa bhreis ar bhearta a ghlac Ballstáit 
agus an Ghníomhaireacht Eorpach Spáis, 
ba cheart don Coimisiún a bheith ag 
cuimhneamh ar chaíonna lenar féidir tacú 
le saoráidí den chineál sin. Go háirithe i 
gcás ina mbeidh an bonneagar spáis talún 
is gá chun lainseáil a dhéanamh de réir 
riachtanais an Chláir le cothabháil nó le 
huasghrádú, ba cheart an deis a bheith ann 
na hathruithe sin a chistiú go páirteach 
faoin gClár i gcomhréir leis an Rialachán 
Airgeadais agus más féidir a léiriú go 
bhfuil breisluach AE leis sin chun 
costéifeachtacht níos fearr a bhaint amach 
don Chlár.

(4) Ní mór don Aontas a shaoirse 
ghníomhaíochta agus a neamhspleáchas a 
áirithiú chun go mbeidh teacht aige ar an 
Spás agus go mbeidh sé in ann é a úsáid go 
sábháilte. Tá sé ríthábhachtach mar sin go 
gcoinneoidh sé ar bun rochtain 
uathrialaitheach chostéifeachtach ar an 
Spás, lena n-áirítear teicneolaíochtaí 
malartacha láinseála agus córais 
nuálacha, go háirithe ó thaobh an 
bhonneagair chriticiúil agus na 
teicneolaíochta criticiúla, na slándála poiblí 
agus shlándáil an Aontais agus a Bhallstát 
de. Ba cheart, mar sin, an deis a bheith ag 
an gCoimisiún seirbhísí lainseála a 
chomhthiomsú ar leibhéal na hEorpa, chun 
a riachtanais féin a riar, agus, má iarrann 
siad é, riachtanais eintiteas eile, na Ballstáit 
san áireamh, i gcomhréir le forálacha 
Airteagal 189(2) den Chonradh. Tá sé 
ríthábhachtach freisin go mbeidh saoráidí
bonneagair lainseála nua-aimseartha 
éifeachtúla solúbtha aige fós. Sa bhreis ar 
bhearta a ghlac na Ballstáit agus 
Gníomhaireacht Spáis na hEorpa, ba cheart 
don Coimisiún a bheith ag cuimhneamh ar 
bhealaí lenar féidir tacú le saoráidí den 
chineál sin. Go háirithe, i gcás ina mbeidh 
an bonneagar spáis talún is gá chun 
lainseáil a dhéanamh de réir riachtanais an 
Chláir le cothabháil nó le huasghrádú, ba 
cheart an deis a bheith ann na hathruithe 
sin a chistiú go páirteach faoin gClár i 
gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais 
agus más féidir a léiriú go bhfuil breisluach 
AE leis sin, chun costéifeachtacht níos 
fearr a bhaint amach don Chlár.
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Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Chun iomaíochas thionscal spáis an 
Aontais a neartú agus acmhainní i leith a 
chuid córas féin a dhearadh, a thógáil agus 
a oibriú, ba cheart don Aontas tacú le 
cruthú, fás agus forbairt an tionscail spáis 
ar fad. Ba cheart tacú le teacht chun cinn 
samhla a bheidh fabhrach don ghnó agus 
don nuálaíocht ar an leibhéal Eorpach, an 
leibhéal réigiúnach agus an leibhéal 
náisiúnta trí mhoil spáis a bhunú ina 
dtabharfar le chéile an earnáil spáis, an 
earnáil dhigiteach agus earnáil na n-
úsáideoirí. Ba cheart don Aontas leathnú 
cuideachtaí spáis atá lonnaithe san Aontas
a chothú chun cuidiú leo a bheith rathúil, 
lena n-áirítear trí chuidiú leo maoiniú 
riosca a rochtain ós rud é go bhfuil 
easnamh rochtana iomchuí laistigh den 
Aontas ar chothromas príobháideach le 
haghaidh gnólachtaí nuathionscanta, agus 
trí comhpháirtíochtaí nuálaíocht a chruthú 
(cur chuige an chéad chonartha).

(5) Chun iomaíochas thionscal spáis an 
Aontais a neartú agus acmhainní i leith a 
chuid córas féin a dhearadh, a thógáil agus 
a oibriú, ba cheart don Aontas tacú le 
cruthú, fás agus forbairt an tionscail spáis 
ar fad. Ba cheart tacú le teacht chun cinn 
samhla a bheidh fabhrach don ghnó agus 
don nuálaíocht ar an leibhéal Eorpach, an 
leibhéal réigiúnach agus an leibhéal 
náisiúnta go háirithe ach ní hamháin, trí 
thionscnaimh amhail moil spáis, ina 
dtabharfar le chéile an earnáil spáis, an 
earnáil dhigiteach agus earnáil na n-
úsáideoirí. Ba cheart go n-oibreodh moil 
spáis i gcomhar le moil nuálaíochta digití 
chun fiontraíocht agus scileanna a 
chothú. Ba cheart don Aontas leathnú 
cuideachtaí spáis Eorpacha a chothú chun 
cuidiú leo a bheith rathúil, lena n-áirítear 
trí chuidiú leo maoiniú riosca a rochtain ós 
rud é go bhfuil easnamh rochtana iomchuí 
laistigh den Aontas ar chothromas 
príobháideach le haghaidh gnólachtaí 
nuathionscanta, agus trí 
chomhpháirtíochtaí nuálaíochta a chruthú 
(cur chuige an chéad chonartha).

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) De bharr a mhéid a chumhdaíonn sé 
agus ós rud é gur féidir dúshláin 
dhomhanda a réiteach leis, tá gné láidir 
idirnáisiúnta ag an gclár spáis ('an Clár'). 
Dá bhrí sin, ba cheart é a chur ar chumas 
an Choimisiúin gníomhaíochtaí a 
bhainistiú, thar ceann an Aontais, agus a 

(6) De bharr a mhéid a chumhdaíonn sé 
agus ós rud é gur féidir dúshláin 
dhomhanda a réiteach leis, tá gné láidir 
idirnáisiúnta ag clár spáis an Aontais (‘an 
Clár’). Dá bhrí sin, ba cheart é a chur ar 
chumas an Choimisiúin gníomhaíochtaí a 
bhainistiú, thar ceann an Aontais, agus 
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comhordú, go háirithe chun leasanna an 
Aontais agus a Bhallstát a chosaint i 
bhfóraim idirnáisiúnta, lena n-áirítear i 
réimse na minicíochtaí, chun teicneolaíocht 
agus tionsclaíocht an Aontais, agus comhar 
a spreagadh i réimse na hoiliúna gan
dearmad a dhéanamh den ghá atá ann 
cómhalartacht chearta agus oibleagáidí na 
bpáirtithe a áirithiú. Tá sé thar a bheith 
tábhachtach go ndéanfaidh an Coimisiún 
ionadaíocht ar an Aontas i gcomhlachtaí an 
chláir idirnáisiúnta Cospas-Sarsat nó i 
gcomhlachtaí earnálacha ábhartha de chuid 
na Náisiún Aontaithe, lena n-áirítear an 
Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta agus an 
Eagraíocht Dhomhanda Meitéareolaíochta.

gníomhaíochtaí a chomhordú thar ceann an 
Aontais, go háirithe chun leasanna an 
Aontais agus a Bhallstát a chosaint i 
bhfóraim idirnáisiúnta, lena n-áirítear i 
réimse na minicíochtaí. Ba cheart don 
Choimisiún taidhleoireacht 
eacnamaíochta a neartú chun 
teicneolaíocht agus tionsclaíocht an 
Aontais a chur chun cinn, agus comhar a 
spreagadh i réimse na hoiliúna gan 
dearmad a dhéanamh den ghá atá ann 
cómhalartacht chearta agus oibleagáidí na 
bpáirtithe agus iomaíocht chóir ar an 
leibhéal idirnáisiúnta a áirithiú. Tá sé thar 
a bheith tábhachtach go ndéanfaidh an 
Coimisiún ionadaíocht ar an Aontas i 
gcomhlachtaí an chláir idirnáisiúnta 
Cospas-Sarsat nó i gcomhlachtaí 
earnálacha ábhartha de chuid na Náisiún 
Aontaithe, lena n-áirítear an Eagraíocht Bia 
agus Talmhaíochta agus an Eagraíocht 
Dhomhanda Meitéareolaíochta.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ba cheart don Choimisiún, agus do 
na Ballstáit agus don Ard-Ionadaí chomh 
maith, iompraíocht fhreagrach sa spás agus 
sa chianspás a chur chun cinn agus a 
fhiosrú cad a thiocfadh as aontacht sna 
Coinbhinsiúin ábhartha de chuid na 
Náisiún Aontaithe.

(7) Ba cheart don Choimisiún, agus do 
na Ballstáit agus don Ard-Ionadaí chomh 
maith, iompraíocht fhreagrach sa Spás agus 
sa Chianspás a chur chun cinn, go háirithe 
trí theacht ar réitigh i gcoinne iomadú an 
smionagair spáis, agus a fhiosrú cad a 
thiocfadh as aontachas leis na 
Coinbhinsiúin ábhartha de chuid na 
Náisiún Aontaithe.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(8) Tá cuid de chuspóirí an Chláir 
cosúil le cuspóirí clár eile de chuid an 
Aontais, go háirithe an clár Fís Eorpach, an 
ciste Invest EU, an Ciste Eorpach Cosanta 
agus cistí faoi Rialachán (AE) [Rialachán 
na bhForálacha Coiteanna]. Sa chaoi sin, 
b'fhéidir foráil maidir le cistí carnacha ó na 
cláir sin, ar choinníoll nach gcumhdaíonn 
siad na hítimí costais céanna, go háirithe le 
socruithe le haghaidh cistiú comhlántach ó 
chláir de chuid an Aontais nuair a fhágann 
módúlachtaí bainistíochta an deis sin ann –
bíodh sé de réir oird, ar bhealach malartach 
nó le meascán cistí lena n-áirítear chun 
comhchistiú beart a dhéanamh, lenarbh 
fhéidir, nuair a bheadh an deis ann, 
comhpháirtíochtaí nuálaíochta agus 
oibríochtaí measctha a dhéanamh. Dá bhrí 
sin ba cheart don Choimisiún, le linn chur 
chun feidhme an Chláir, sineirgíochtaí a 
chur chun cinn le cláir ghaolta eile de 
chuid an Aontais sa chaoi gurbh fhéidir, 
nuair a bheadh an deis ann, úsáid a bhaint 
as rochtain ar airgeadas riosca, 
comhpháirtíochtaí nuálaíochta agus cistiú 
carnach nó measctha.

(8) Tá cuid de chuspóirí an Chláir 
cosúil le cuspóirí clár eile de chuid an 
Aontais, go háirithe an clár ‘Fís Eorpach’, 
an ciste InvestEU, an Ciste Eorpach 
Cosanta agus Cistí faoi Rialachán (AE) 
[Rialachán na bhForálacha Coiteanna]. Dá 
bhrí sin, ba cheart cistí carnacha ó na cláir 
sin a fhoráil, ar choinníoll nach 
gcumhdaíonn siad na hítimí costais céanna, 
go háirithe le socruithe le haghaidh cistiú 
comhlántach ó chláir de chuid an Aontais 
nuair a cheadaítear é sin le módúlachtaí 
bainistíochta – bíodh sé de réir oird, ar 
bhealach malartach nó le meascán cistí 
lena n-áirítear chun comhchistiú beart a 
dhéanamh, lenarbh fhéidir, nuair a bheadh 
an deis ann, comhpháirtíochtaí nuálaíochta 
agus oibríochtaí measctha a dhéanamh. Dá 
bhrí sin ba cheart don Choimisiún, le linn 
chur chun feidhme an Chláir, sineirgíochtaí 
a chur chun cinn le cláir ghaolmhara eile 
de chuid an Aontais sa chaoi gurbh fhéidir, 
nuair a bheadh an deis ann, úsáid a bhaint 
as rochtain ar airgeadas riosca, 
comhpháirtíochtaí nuálaíochta agus cistiú 
carnach nó measctha. Tá sé tábhachtach 
leanúnachas a chinntiú idir na réitigh 
arna bhforbairt trí Fhís Eorpach agus 
cláir eile an Aontais agus comhchodanna 
an chláir Spáis.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Lena chois sin, tabharfar aghaidh ar 
chuspóirí beartais an Chláir seo freisin mar 
réimsí incháilithe le haghaidh oibríochtaí 
maoiniúcháin agus infheistíochta le 
hionstraimí airgeadais agus ráthaíocht 
bhuiséadach ón gciste InvestEU, go 
háirithe, faoina fhuinneoga beartais 
bhonneagair, nuálaíochta agus dhigitithe. 
Ba cheart tacaíocht airgeadais a úsáid chun 
aghaidh a thabhairt ar chliseadh margaidh 

(9) Lena chois sin, tabharfar aghaidh ar 
chuspóirí beartais an Chláir seo freisin mar 
réimsí incháilithe le haghaidh oibríochtaí 
maoiniúcháin agus infheistíochta trí 
ionstraimí airgeadais agus ráthaíocht 
bhuiséadach ón gciste InvestEU, go 
háirithe, faoina ghnéithe beartais 
bhonneagair, nuálaíochta agus dhigitithe. 
Ba cheart tacaíocht airgeadais a úsáid chun 
borradh a chur faoi infheistíocht trí
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nó ar chásanna infheistíochta fo-
optamacha, ar mhodh comhréireach agus 
níor cheart maoiniú príobháideach a 
dhúbláil nó a phlódú mar gheall ar 
ghníomhaíochtaí a dhéantar ná iomaíocht 
sa mhargadh inmheánach a shaobhadh. Ba 
cheart breisluach Eorpach soiléir a bheith 
leis na bearta.

aghaidh a thabhairt ar chliseadh margaidh 
nó ar chásanna infheistíochta fo-
optamacha, ar mhodh comhréireach agus 
níor cheart maoiniú príobháideach a 
dhúbláil nó a phlódú mar gheall ar 
ghníomhaíochtaí a dhéantar ná iomaíocht 
sa mhargadh inmheánach a shaobhadh. Ba 
cheart breisluach Eorpach soiléir a bheith 
leis na bearta.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13a) Ba cheart don Chlár na 
sineirgíochtaí idir an earnáil spáis agus 
an earnáil iompair a shaothrú, ós rud go 
mbíonn ról straitéiseach ag 
teicneolaíochtaí spáis chun iompar ar 
thalamh, ar mhuir, san aer agus sa Spás a 
dhéanamh níos cliste, níos éifeachtúla, 
níos sábháilte, níos sláine, níos 
inbhuanaithe agus níos comhtháite, agus 
san am céanna le hearnáil iompair 
nuálach atá ag méadú, méadófar an 
iarraidh ar theicneolaíochtaí spáis 
nuálacha agus cothrom le dáta.

Leasú 10
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27) Ós aidhm leis an gCoimisiún leas 
ginearálta an Aontais a chur chun cinn, is 
faoi atá sé an Clár a chur chun feidhme, a 
bheith freagrach as go foriomlán agus a 
úsáid a chur chun cinn. Chun acmhainní 
agus inniúlachtaí na ngeallsealbhóirí 
éagsúla a bharrfheabhsú, ba cheart an deis 
a bheith ag an gCoimisiún cúraimí áirithe a 
tharmligean.  Ar a bharr sin, is leis an 
gCoimisiún is fearr is féidir a dhéanamh 

(27) Ós aidhm leis an gCoimisiún leas 
ginearálta an Aontais a chur chun cinn, is 
faoin gCoimisiún atá sé faireachán a 
dhéanamh ar chur chun feidhme an 
Chláir, a bheith freagrach as go foriomlán 
agus a úsáid a chur chun cinn. Chun 
acmhainní agus inniúlachtaí na 
ngeallsealbhóirí éagsúla a bharrfheabhsú, 
ba cheart an deis a bheith ag an gCoimisiún 
cúraimí áirithe a tharmligean. Ar a bharr 
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amach cé na príomhshonraíochta 
teicniúla agus oibríochtúla is gá chun 
éabhlóid córas agus seirbhísí a chur chun 
feidhme.

sin, is é an Coimisiún féin is fearr a 
dhéanamh amach cé na ceanglais 
ardleibhéil is gá chun éabhlóid córas agus 
seirbhísí a chur chun feidhme.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(28) Is é misean Ghníomhaireacht an 
Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (“an 
Ghníomhaireacht”) atá ag teacht in ionad 
na Gníomhaireachta Eorpaí GNSS arna 
bunú le Rialachán (AE) Uimh. 912/2010, 
agus i gcomharbacht uirthi, ná cur leis an 
gClár, ó thaobh slándála go háirithe. Dá 
bhrí sin, ba cheart cúraimí áirithe a 
bhaineann le slándáil agus cur chun cinn
an Chláir a shannadh don 
Ghníomhaireacht. Maidir le slándáil go 
háirithe, agus ós rud é go bhfuil taithí aige 
sa réimse sin, ba cheart an 
Ghníomhaireacht a bheith freagrach as na 
cúraimí creidiúnaithe slándála i gcás 
bhearta uile an Aontais in earnáil an spáis. 
Lena chois sin ba cheart dó na cúraimí a 
chuirfidh an Coimisiún air a dhéanamh trí 
bhíthin conradh ranníocaíochta nó níos mó 
a chumhdaíonn cúraimí sonracha éagsúla 
eile a bhaineann leis an gClár.

(28) Is é misean Ghníomhaireacht an 
Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (‘an 
Ghníomhaireacht’) atá ag teacht in ionad 
na Gníomhaireachta Eorpaí GNSS arna 
bunú le Rialachán (AE) Uimh. 912/2010, 
agus i gcomharbacht uirthi, ná cur leis an 
gClár, go háirithe maidir le slándáil, 
cumarsáid, leibhéal na húsáide, forbairt 
margaidh, saothrú, etc. Dá bhrí sin, ba 
cheart cúraimí áirithe a bhaineann le 
slándáil agus cibearshlándáil an Chláir 
agus cur chun cinn na seirbhísí agus na
hearnála iartheachtaí a shannadh don 
Ghníomhaireacht. Maidir le slándáil go 
háirithe, agus ós rud é go bhfuil taithí aici 
sa réimse sin, ba cheart don 
Ghníomhaireacht a bheith freagrach as na 
cúraimí creidiúnaithe slándála i gcás 
bhearta uile an Aontais in earnáil an spáis. 
Lena chois sin, ba cheart dó na cúraimí a 
chuirfidh an Coimisiún uirthi a dhéanamh 
trí bhíthin comhaontú rannchuidithe 
amháin nó níos mó a chumhdaíonn cúraimí 
sonracha éagsúla eile a bhaineann leis an 
gClár.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32) De bharr a thábhachtaí atá 
gníomhaireachtaí a bhaineann leis an spás 

(32) De bharr a thábhachtaí atá 
gníomhaireachtaí a bhaineann leis an Spás 
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do gheilleagar an Aontais agus do shaol 
shaoránaigh an Aontais, agus ós córais 
agus feidhmchláir dé-úsáide iad na córais 
agus na feidhmchláir atá bunaithe ar na 
córais sin, ba cheart é a bheith ina 
phríomhthosaíocht ag an gClár ardleibhéal 
slándála a bhaint amach agus a choinneáil 
ar bun, go háirithe chun leasanna an 
Aontais agus a Bhallstát a chosaint, lena n-
áirítear an méid a bhaineann le faisnéis 
rúnaicmithe agus le faisnéis íogair eile 
nach bhfuil rúnaicmithe.

do gheilleagar an Aontais agus do shaol 
shaoránaigh an Aontais, agus ós córais 
agus feidhmchláir dé-úsáide iad na córais 
agus na feidhmchláir atá bunaithe ar na 
córais sin, ba cheart é a bheith ina 
phríomhthosaíocht ag an gClár ardleibhéal 
slándála a bhaint amach agus a choinneáil 
ar bun, go háirithe chun leasanna an 
Aontais agus a Bhallstát agus leasanna 
paisinéirí a chosaint, lena n-áirítear an 
méid a bhaineann le faisnéis rúnaicmithe 
agus le faisnéis íogair eile nach bhfuil 
rúnaicmithe.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 35

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(35) De bharr a uathúla agus a chasta atá 
an Clár agus go bhfuil nasc atá aige le 
slándáil, ba cheart prionsabail aitheanta 
sheanbhunaithe a leanúint maidir le 
creidiúnú slándála. Ní mór, mar sin, 
gníomhaíochtaí creidiúnaithe slándála a 
dhéanamh ar bhonn na freagrachta coitinne 
as slándáil an Aontais agus a Bhallstáit, trí 
gach dícheall a dhéanamh comhthoil a 
thógáil agus trí iad siúd uile lena 
mbaineann ceist na slándála a thabhairt 
isteach sa phróiseas, agus ní mór nós 
imeachta maidir le faireachán buan ar 
riosca a chur ar bun. Tá sé fíor-riachtanach 
freisin go ndéanfaí gníomhaíochtaí 
teicniúla creidiúnúcháin slándála a 
thabhairt do dhaoine gairmiúla atá cáilithe 
go cuí sa réimse a bhaineann le córais 
chasta a chreidiúnú agus ar daoine iad a 
bhfuil leibhéal leordhóthanach imréitigh 
slándála acu.

(35) De bharr a uathúla agus a chasta atá 
an Clár agus go bhfuil nasc aige le slándáil, 
ba cheart prionsabail aitheanta 
sheanbhunaithe a leanúint maidir le 
creidiúnú slándála. Ní mór, mar sin, 
gníomhaíochtaí creidiúnaithe slándála a 
dhéanamh ar bhonn na freagrachta coitinne 
as slándáil an Aontais agus a Bhallstáit, trí 
gach dícheall a dhéanamh comhthoil a 
thógáil agus trí iad siúd uile lena 
mbaineann ceist na slándála a thabhairt 
isteach sa phróiseas, agus ní mór nós 
imeachta buan maidir le faireachán ar 
riosca a chur ar bun. Tá sé fíor-riachtanach 
freisin go ndéanfaí gníomhaíochtaí 
teicniúla creidiúnúcháin slándála a 
thabhairt do dhaoine gairmiúla atá cáilithe 
go cuí sa réimse a bhaineann le córais 
chasta a chreidiúnú agus ar daoine iad a 
bhfuil leibhéal leordhóthanach imréitigh 
slándála acu.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 36 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(36a) Tá cibearshlándáil bhonneagair 
spáis na hEorpa, ar an talamh agus sa 
Spás araon, ina gné ríthábhachtach chun 
leanúnachas oibríochtaí na gcóras, a 
gcumas éifeachtach chun na cúraimí a 
chur i gcrích go leanúnach agus na 
seirbhísí is gá a sholáthar a áirithiú.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 38 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(38a) Nuair a chumasctar í le cumais 
fheabhsaithe cumarsáide, rannchuidíonn 
faisnéis suite ardbheachtais satailíte le 
hearnáil iompair nua-aimseartha iontaofa 
do charranna, eitleáin, agus longa. 
Déanann sé optamú ar bhainistiú 
flíteanna, inrianaitheacht soitheach, 
imbhuailtí a chosc, luas a rianú, cúnamh 
chun longa a ionramháil agus go leor 
gnéithe eile a bhaineann le hiompar.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 40

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(40) Is é is aidhm le EGNOS cáilíocht 
na gcomharthaí ó na córais dhomhanda um 
loingseoireacht satailíte atá ann a fheabhsú, 
go háirithe na comharthaí a astaíonn chóras 
Galileo. Ba cheart na seirbhísí a 
sholáthraíonn clár EGNOS, mar thosaíocht, 
críocha na mBallstát atá lonnaithe go 
geografach san Eoraip, lena n-áirítear chun 
na críche seo, na hAsóir, na hOileáin 
Chanáracha agus Maidéara, a chumhdach 
faoi dheireadh 2025. B'fhéidir cumhdach 

(40) Is é is aidhm le EGNOS cáilíocht 
na gcomharthaí ó na córais dhomhanda um 
loingseoireacht satailíte atá ann cheana a 
fheabhsú, go háirithe na comharthaí a 
astaíonn córas Galileo. Ba cheart na 
seirbhísí a sholáthraíonn clár EGNOS, mar 
thosaíocht, críocha na mBallstát atá 
lonnaithe go geografach san Eoraip, lena n-
áirítear chun na críche seo, na hAsóir, na 
hOileáin Chanáracha agus Maidéara, a 
chumhdach faoi dheireadh 2025. 
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geografach na seirbhísí a sholáthraíonn 
EGNOS a leathnú go réigiúin eile sa
domhan, ar choinníoll go mbeadh sin 
indéanta ó thaobh na teicneolaíochta de, 
agus, ar mhaithe le sábháilteacht na beatha, 
ar bhonn comhaontuithe idirnáisiúnta. Gan 
dochar do Rialachán [2018/XXXX] 
[Rialachán EASA] ná don fhaireachán 
riachtanach ar cháilíocht seirbhíse Galileo 
chun críocha eitlíochta, ba cheart a 
chuimhneamh nach féidir ach córais áitiúla 
nó réigiúnacha amhail EGNOS san Eoraip 
a bheith ina seirbhísí bainistithe aerthráchta 
(ATM) agus ina seirbhísí 
aerloingseoireachta (ANS), cé gur féidir na 
comharthaí a astaíonn Galileo a úsáid go 
héifeachtach chun suí aerárthaí a éascú.

D’fhéadfaí cumhdach geografach na 
seirbhísí a sholáthraíonn EGNOS a leathnú 
go réigiúin eile sa domhan, ar choinníoll go 
mbeadh sin indéanta ó thaobh na 
teicneolaíochta de, agus, ar mhaithe le 
sábháilteacht na beatha, ar bhonn 
comhaontuithe idirnáisiúnta. Gan dochar 
do Rialachán [2018/XXXX] [Rialachán 
EASA] ná don fhaireachán riachtanach ar 
cháilíocht seirbhíse agus ar fheidhmíocht 
sábháilteachta Galileo chun críocha 
eitlíochta, ba cheart a chuimhneamh nach 
féidir ach córais áitiúla nó réigiúnacha 
amhail EGNOS san Eoraip a bheith ina 
seirbhísí bainistithe aerthráchta (ATM) 
agus ina seirbhísí aerloingseoireachta 
(ANS), cé gur féidir na comharthaí a 
astaíonn Galileo a úsáid go héifeachtach 
chun suí aerárthaí a éascú.

Réasúnú

Sa togra, tugtar aghaidh ar thábhachta na ngnéithe slándála ach ní leagtar a dóthain béime 
ar na gnéithe sábháilteachta atá chomh tábhachtach céanna, go háirithe don earnáil iompair.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 41

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(41) Ní mór a áirithiú go mbeidh na 
seirbhísí a sholáthraíonn chórais Galileo 
agus EGNOS leanúnach, inbhuanaithe agus 
ar fáil amach anseo. I bhfianaise na n-
athruithe a bhíonn ag teacht ar an 
timpeallacht agus na forbartha tapa atá ag 
teacht ar an margadh, ba cheart leanúint dá 
bhforbairt agus glúin nua de na córais sin a 
ullmhú.

(41) Ní mór leanúnachas, 
inbhuanaitheacht, feidhmíocht 
sábháilteachta agus rochtain todhchaí na 
seirbhísí a sholáthraíonn córais Galileo 
agus EGNOS a áirithiú. I bhfianaise na n-
athruithe a bhíonn ag teacht ar an 
timpeallacht agus na forbartha tapa atá ag 
teacht ar an margadh, ba cheart leanúint dá 
bhforbairt agus glúin nua de na córais sin a 
ullmhú.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
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Aithris 44 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(44a) Chun tacú le saothrú na seirbhísí 
a sholáthraíonn Galileo agus EGNOS 
agus chun tacú leis na seirbhísí 
iartheachtacha, go háirithe san earnáil 
iompair, ba cheart do na húdaráis inniúla 
caighdeáin choiteanna agus deimhnithe 
coiteanna a fhorbairt ar leibhéal 
idirnáisiúnta.

Leasú 19
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 46

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(46) Chun leasanna socheacnamaíocha 
Galileo agus EGNOS a uasmhéadú, go 
háirithe i réimse na slándála, ba cheart 
úsáid na seirbhísí a sholáthraíonn EGNOS 
agus Galileo i mbeartais eile de chuid an 
Aontais a chur chun cinn má bhíonn údar 
leis sin agus tairbhe le baint as.

(46) Chun leasanna socheacnamaíocha 
Galileo agus EGNOS a uasmhéadú, go 
háirithe i réimse na sábháilteachta agus na 
slándála, na hinbhuanaitheachta 
comhshaoil agus na soghluaisteachta, ba 
cheart úsáid na seirbhísí a sholáthraíonn 
EGNOS agus Galileo i mbeartais eile de 
chuid an Aontais, go háirithe san earnáil 
iompair, a chur chun cinn.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 47

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(47) Ba cheart rochtain uathrialach ar 
eolas timpeallachta agus ar 
phríomhtheicneolaíochtaí i leith seirbhísí 
breathnaithe an Domhain agus 
geofhaisnéise a áirithiú le Copernicus, sa 
chaoi gur féidir leis an Aontas 
cinnteoireacht neamhspleách agus bearta a 
dhéanamh i réimsí an chomhshaoil, an 
athraithe aeráide, na cosanta sibhialta, na 
slándála agus an gheilleagair dhigitigh, le 
cois réimsí eile.

(47) Ba cheart rochtain uathrialaitheach 
ar eolas timpeallachta agus ar 
phríomhtheicneolaíochtaí i leith sheirbhísí 
um fhaire na Cruinne agus i leith seirbhísí 
geofhaisnéise a áirithiú le Copernicus, sa 
chaoi gur féidir leis an Aontas 
cinnteoireacht neamhspleách agus bearta 
neamhspleácha a dhéanamh i réimsí an 
chomhshaoil, an athraithe aeráide, an 
iompair, na cosanta sibhialta, na slándála 
agus an gheilleagair dhigitigh, le cois 
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réimsí eile.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 52

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(52) Maidir le sonraí a fháil, ba cheart 
na gníomhaíochtaí faoi Copernicus a bheith 
dírithe ar chríochnú agus chothabháil an 
bhonneagair spáis atá ann cheana, ar 
ionadú fadtéarmach na satailítí ag deireadh 
a saolré agus ar mhisin nua a thionscnamh 
lena dtabharfaí aghaidh ar chórais 
breathnóireachta nua chun tacú le sárú 
dhúshlán an athraithe aeráide dhomhanda 
(e.g. faireachán ar CO2 antrapaigineach 
agus ar astaíochtaí eile gás ceaptha teasa).  
Ba cheart cumhdach faireacháin domhanda 
na ngníomhaíochtaí faoi Copernicus a 
leathnú thar réigiúin na mol agus, leis na 
gníomhaíochtaí sin, tacú le háirithiú 
comhlíontachta comhshaoil, faireachán 
agus tuairisciú comhshaoil reachtúil agus 
feidhmchláir chomhshaoil nuálacha (e.g. le 
haghaidh faireachán ar bhairr, bainistiú 
uisce agus faireachán feabhsaithe ar 
loisceadh).  Agus é á dhéanamh sin, ba 
cheart do Copernicus na hinfheistíochtaí a 
rinneadh faoin tréimhse chistiúcháin 
roimhe sin (2014-2020) a ghiaráil agus an 
leas is mó is féidir a bhaint astu agus, san 
am céanna, samhlacha gnó agus 
oibríochtúla a fhiosrú chun comhlánú 
breise a dhéanamh ar acmhainneachtaí 
Copernicus.  Ba cheart do Copernicus a 
bheith ag tógáil freisin ar 
chomhpháirtíochtaí rathúla le Ballstáit 
chun a ghné shlándála a fhorbairt a 
thuilleadh faoi shásraí rialachais iomchuí, 
chun freagairt ar riachtanais úsáideoirí i 
réimse na slándála atá ag athrú.

(52) Maidir le sonraí a fháil, ba cheart 
na gníomhaíochtaí faoi Copernicus a bheith 
dírithe ar chríochnú agus chothabháil an 
bhonneagair spáis agus de chuid na talún
atá ann cheana, ar ionadú fadtéarmach na 
satailítí ag deireadh a saolré agus ar mhisin 
nua a thionscnamh, a bhfuil scrúdú á 
dhéanamh ar a n-indéantacht faoi láthair 
ag Gníomhaireacht Spáis na hEorpa, lena 
dtabharfaí aghaidh ar chórais um fhaire na 
Cruinne nua chun tacú le dul i ngleic le 
dúshlán an athraithe aeráide dhomhanda 
(e.g. faireachán ar CO2 antrapaigineach 
agus ar astaíochtaí eile gás ceaptha teasa) 
Ba cheart cumhdach faireacháin domhanda 
na ngníomhaíochtaí faoi Copernicus a 
leathnú thar na réigiúin mholacha agus, leis 
na gníomhaíochtaí sin, tacú le dearbhú 
comhlíontachta comhshaoil, faireachán 
agus tuairisciú comhshaoil reachtúil agus 
feidhmchláir chomhshaoil nuálacha (e.g. le 
haghaidh faireachán ar bharra, bainistiú 
uisce agus faireachán feabhsaithe ar 
loisceadh). Agus é á dhéanamh sin, ba 
cheart do Copernicus na hinfheistíochtaí a 
rinneadh faoin tréimhse chistiúcháin 
roimhe sin (2014-2020) a ghiaráil agus an 
leas is mó is féidir a bhaint astu agus, san 
am céanna, samhlacha gnó agus 
oibríochtúla a fhiosrú chun comhlánú 
breise a dhéanamh ar acmhainneachtaí 
Copernicus. Anuas air sin, ba cheart do 
Copernicus cur le comhpháirtíochtaí 
rathúla leis na Ballstáit chun a ghné 
shlándála a fhorbairt tuilleadh faoi shásraí 
rialachais iomchuí, chun freagairt ar 
riachtanais úsáideoirí i réimse na slándála 
atá ag athrú.
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Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 61

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(61) Agus Copernicus á chur chun 
feidhme, ba cheart don Choimisiún, i gcás 
inarb iomchuí, a bheith ag brath ar 
eagraíochtaí Eorpacha idirnáisiúnta a 
bhfuil comhpháirtíochtaí bunaithe aige leo 
cheana, go háirithe GSE, , maidir le 
sócmhainní spáis a fhorbairt agus a 
sholáthar, rochtain ar shonraí agus misin 
thiomnaithe a oibriú. Ina theannta sin, ba 
cheart don Choimisiún a bheith ag brath ar 
EUMETSAT maidir le misin thiomnaithe a 
oibriú i gcomhréir lena shaineolas agus 
lena shainordú. I réimse na seirbhísí, ba 
cheart don Choimisiún an tairbhe iomchuí 
a bhaint as na hacmhainneachtaí sonracha a 
sholáthraíonn Gníomhaireachtaí de chuid 
an Aontais amhail an Ghníomhaireacht 
Eorpach Chomhshaoil, an 
Ghníomhaireacht Eorpach um 
Shábháilteacht Mhuirí, an 
Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda 
Teorann agus Cósta chomh maith leis an 
Airmheán idir-rialtasach Eorpach um 
Réamhaisnéisí Aimsire Meántréimhseacha 
agus na hinfheistíochtaí Eorpacha a 
rinneadh cheana sna seirbhísí faireacháin ar 
an muirthimpeallacht trí mercator Ocean. 
Maidir le slándáil, déanfar iarracht cur 
chuige cuimsitheach a shocrú ar leibhéal an 
Aontais leis an ArdIonadaí. Bhí 
rannpháirtíocht ghníomhach ón tús ag an 
Airmheán Comhpháirteach Taighde (JRC) 
de chuid an Choimisiúin i dtionscnamh 
GMES agus thacaigh sé le forbairtí i leith 
Galileo agus aimsir spáis. faoi Rialachán 
(CE) Uimh. 377/2014 Faoi Rialachán (AE) 
Uimh. 377/2014 tá JRC ag bainistiú 
sheirbhís bainistithe éigeandálaí 
Copernicus agus comhpháirt dhomhanda 
sheirbhís faireachán talún Copernicus;  
agus tá sé ag cuidiú leis an athbhreithniú ar 
cháilíocht agus oiriúnacht táirgí agus 

(61) Agus Copernicus á chur chun 
feidhme, ba cheart don Choimisiún, i gcás 
inarb iomchuí, a bheith ag brath ar 
eagraíochtaí Eorpacha idirnáisiúnta a 
bhfuil comhpháirtíochtaí bunaithe aige leo 
cheana, go háirithe Gníomhaireacht Spáis 
na hEorpa, chun sócmhainní spáis a 
fhorbairt agus a sholáthar, rochtain ar 
shonraí agus misin thiomnaithe a oibriú. 
Ina theannta sin, ba cheart don Choimisiún 
a bheith ag brath ar EUMETSAT maidir le
misin thiomnaithe a oibriú i gcomhréir lena 
shaineolas agus lena shainordú. I réimse na 
seirbhísí, ba cheart don Choimisiún an 
tairbhe iomchuí a bhaint as na 
hacmhainneachtaí sonracha a sholáthraíonn 
Gníomhaireachtaí de chuid an Aontais 
amhail an Ghníomhaireacht Eorpach 
Chomhshaoil, an Ghníomhaireacht 
Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí, an 
Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda 
Teorann agus Cósta chomh maith leis an 
Lárionad Eorpach do Réamhaisnéisí 
Aimsire Meánraoin agus na 
hinfheistíochtaí Eorpacha a rinneadh 
cheana sna seirbhísí faireacháin ar an 
muirthimpeallacht trí Mercator Ocean. 
Déanfar iarracht cur chuige cuimsitheach a 
shocrú ar leibhéal an Aontais leis an Ard-
Ionadaí i ndáil le bearta chun comhrac i 
gcoinne an athraithe aeráide, lena n-
áirítear cur chun feidhme Chomhaontú 
Pháras, chomh maith le saincheisteanna 
slándála. Bhí rannpháirtíocht ghníomhach 
ón tús ag an Airmheán Comhpháirteach 
Taighde (JRC) de chuid an Choimisiúin i 
dtionscnamh GMES agus thacaigh sé le 
forbairtí i leith Galileo agus aimsir spáis. 
Faoi Rialachán (CE) Uimh. 377/2014; tá 
JRC ag bainistiú sheirbhís bainistithe 
éigeandálaí Copernicus agus comhpháirt 
dhomhanda sheirbhís faireacháin talún 
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faisnéise agus lena néabhlóid. Ba cheart 
don Choimisiún leanúint de bhrath ar 
thacaíocht eolaíoch agus theicniúil ó JRC 
dochur chun feidhme Copernicus.

Copernicus;  agus tá sé ag cuidiú leis an 
athbhreithniú ar cháilíocht agus oiriúnacht 
táirgí agus faisnéise agus lena n-éabhlóid 
amach anseo. Ba cheart don Choimisiún 
leanúint de bhrath ar thacaíocht eolaíoch 
agus theicniúil ó JRC do chur chun 
feidhme an Chláir.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 70

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(70) Is féidir go mbagróidh teagmhais 
aimsire spáis mhíchuibheasacha agus 
mhóra sábháilteacht saoránaigh agus go 
gcuirfidh siad isteach ar oibríochtaí 
bonneagar ar talamh agus sa spás. Dá bhrí 
sin ba cheart feidhm aimsire spáis a bhunú 
mar chuid den Chlár chun rioscaí aimsire 
spáis agus na riachtanais úsáideoirí a 
bhaineann leo a mheas, chun feasacht ar 
rioscaí aimsire spáis a ardú, chun a áirithiú 
go soláthrófar seirbhísí aimsire spáis a 
bheidh faoi cheannas an úsáideora agus 
chun feabhas a chur ar na 
hacmhainneachtaí atá ag Ballstáit i leith 
seirbhísí aimsire spáis a tháirgeadh. Ba 
cheart don Choimisiún na hearnálacha a 
bhfuiltear le seirbhísí oibríochtúla aimsire 
spáis a sholáthar dóibh a chur in ord 
tosaíochta de réir riachtanais úsáideoirí, 
rioscaí agus ullmhacht teicneolaíochta. San 
fhadtéarma, féadfar aghaidh a thabhairt ar 
riachtanais earnálacha eile. Chun go 
soláthrófar seirbhísí ar leibhéal an Aontais 
de réir riachtanais úsáideoirí beidh gá le 
taighde spriocdhírithe comhordaithe 
leanúnach agus gníomhaíochtaí forbartha 
chun tacú le héabhlóid na seirbhísí aimsire 
spáis. Ba cheart soláthar na seirbhísí 
aimsire spáis a bheith bunaithe ar na 
hacmhainneachtaí náisiúnta agus 
acmhainneachtaí an Aontais agus ba cheart 
an deis a bheith ag cuid mhór Ballstát agus 
ag an earnáil phríobháideach a bheith 

(70) D'fhéadfadh sé go mbagródh 
teagmhais aimsire spáis mhíchuibheasacha 
agus mhóra sábháilteacht saoránach agus 
go gcuirfidís isteach ar oibríochtaí 
bonneagair ar an talamh agus sa spás. Dá 
bhrí sin ba cheart feidhm aimsire spáis a 
bhunú mar chuid den Chlár chun rioscaí 
aimsire spáis agus na riachtanais úsáideoirí 
a bhaineann leo a mheas, chun feasacht ar 
rioscaí aimsire spáis a ardú, chun a áirithiú 
go soláthrófar seirbhísí aimsire spáis a 
bheidh faoi cheannas an úsáideora agus 
chun feabhas a chur ar na 
hacmhainneachtaí atá ag Ballstáit i leith 
seirbhísí aimsire spáis a tháirgeadh. Ba 
cheart don Choimisiún na hearnálacha a 
bhfuiltear chunseirbhísí oibríochtúla 
aimsire spáis a sholáthar dóibh a chur in
ord tosaíochta de réir riachtanais 
úsáideoirí, rioscaí agus ullmhacht 
teicneolaíochta. San fhadtéarma, féadfar 
aghaidh a thabhairt ar riachtanais 
earnálacha eile. Chun go soláthrófar 
seirbhísí ar leibhéal an Aontais de réir 
riachtanais úsáideoirí beidh gá le taighde 
spriocdhírithe comhordaithe leanúnach 
agus gníomhaíochtaí forbartha chun tacú le 
héabhlóid na seirbhísí aimsire spáis. Ba 
cheart soláthar na seirbhísí aimsire spáis a 
bheith bunaithe ar na hacmhainneachtaí 
náisiúnta agus acmhainneachtaí an Aontais 
agus ba cheart an deis a bheith ag cuid 
mhór Ballstát, ag eagraíochtaí 
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páirteach dá bharr. idirnáisiúnta agus ag an earnáil 
phríobháideach a bheith páirteach dá bharr.

Réasúnú

Tá an t-athrú beartaithe chun go mbeifí in ann brath ar acmhainní reatha aimsire spáis atá 
ag eagraíochtaí amhail ESA agus EUMETSAT.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 71

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(71) Sa Pháipéar Bán ón gCoimisiún 
maidir le todhchaí na hEorpa 25 , i 
nDearbhú na Róimhe ó Chinn Stáit agus 
Rialtais ó 27 mBallstát de chuid AE 26 , 
agus i roinnt rún ó Pharlaimint na hEorpa, 
tá sé luaite go bhfuil ról mór le himirt ag 
AE i leith a áirithiú go mbeidh an Eoraip 
sábháilte slán buanseasmhach agus go 
mbeidh sí in ann dul i ngleic le dúshláin 
amhail coinbhleachtaí réigiúnacha, 
sceimhlitheoireacht, cibearbhagairtí agus 
méadú faoi bhrúnna imirce. Ní mór 
rochtain shlán ráthaithe ar chumarsáid 
satailíte a bheith ann mar uirlis do 
ghníomhaithe slándála agus nuair a 
chomhthiomsaítear agus a chomhroinntear 
an phríomhacmhainn slándála sin, 
neartaítear Aontas a chosnaíonn a chuid 
saoránaigh.

(71) Sa Pháipéar Bán ón gCoimisiún 
maidir le todhchaí na hEorpa 25, i 
nDearbhú na Róimhe ó Chinn Stáit agus 
Rialtais ó 27 mBallstát de chuid AE 26 , 
agus i roinnt rún ó Pharlaimint na hEorpa, 
tá sé luaite go bhfuil ról mór le himirt ag 
AE chun a áirithiú go mbeidh an Eoraip 
inbhuanaithe, sábháilte, slán agus 
buanseasmhach agus go mbeidh sí in ann 
dul i ngleic le dúshláin amhail athrú 
aeráide, coinbhleachtaí réigiúnacha, 
sceimhlitheoireacht, cibearbhagairtí agus 
méadú faoi bhrúnna imirce. Ní mór 
rochtain shlán agus ráthaithe ar chumarsáid 
satailíte a bheith ann mar uirlis riachtanach 
do ghníomhaithe slándála, agus ní mór an 
acmhainn thábhachtach slándála sin a 
chomhthiomsú agus a chomhroinnt ar 
leibhéal an Aontais.

_________________ _________________

25

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-
political/files/white_paper_on_the_future_
of_europe_en.pdf 

25

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-
political/files/white_paper_on_the_future_
of_europe_en.pdf

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Leasú 25



PE626.706v02-00 20/67 AD\1165367GA.docx

GA

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 76

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(76) Le linn na chéad chéime de 
GOVSATCOM (go dtí 2025 nó faoin 
tuairim sin), úsáidfear an acmhainneacht 
atá le fáil cheana ó ghníomhaithe 
príobháideacha agus ó Bhallstáit. Le linn 
na chéad chéime sin tabharfar seirbhísí 
isteach go céimnitheach, d'úsáideoirí ar
leibhéal an Aontais ar dtús. Má léirítear le 
linn na chéad chéime le mionanailís ar an 
soláthar agus ar an éileamh a bheidh ann 
nach leor an cur chuige sin chun an t-
éileamh atá ag athrú a chumhdach, féadfar 
an cinneadh a dhéanamh aistriú go dtí an 
dara céim agus bonneagar nó acmhainní 
spáis saincheaptha a fhorbairt le 
comhpháirtíocht phoiblí phríobháideach 
amháin nó níos mó, e.g. le hoibreoirí 
satailíte de chuid an Aontais.

(76) Le linn na chéad chéime de 
GOVSATCOM (go dtí thart ar 2025), 
úsáidfear an acmhainneacht atá le fáil 
cheana ó ghníomhaithe príobháideacha 
agus ó Bhallstáit. Le linn na chéad chéime 
sin tabharfar seirbhísí isteach go 
céimnitheach. Má léirítear le linn na chéad 
chéime, le mionanailís ar an soláthar agus 
ar an éileamh a bheidh ann, nach leor an 
cur chuige sin chun an t-éileamh atá ag 
athrú a chumhdach, féadfar an cinneadh a 
dhéanamh aistriú go dtí an dara céim agus 
bonneagar nó acmhainní spáis 
saincheaptha a fhorbairt le comhpháirtíocht 
phoiblí phríobháideach amháin nó níos mó, 
e.g. le hoibreoirí satailíte de chuid an 
Aontais.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 78

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(78) I gcás úsáideoirí cumarsáide 
satailíte, tá an trealamh úsáideoirí ina 
chomhéadain oibríochtúil sárthábhachtach. 
Le cur chuige GOVSATCOM AE, is féidir 
leis an gcuid is mó de na húsáideoirí 
leanúint de bheith ag úsáid an trealaimh 
úsáideoirí atá acu cheana le haghaidh 
sheirbhísí GOVSATCOM ar choinníoll go 
n-úsáidfidh siad teicneolaíochtaí de chuid 
an Aontais.

(78) I gcás úsáideoirí cumarsáide 
satailíte, tá an trealamh úsáideoirí ina 
chomhéadan oibríochtúil sárthábhachtach. 
Le cur chuige GOVSATCOM AE, ba 
cheart go mbeadh úsáideoirí ina ann 
leanúint de bheith ag úsáid trealamh 
úsáideoirí atá acu cheana le haghaidh 
sheirbhísí GOVSATCOM.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 86
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(86) Is féidir gur gá tuilleadh taighde 
agus nuálaíochta le haghaidh bonneagar 
tiomnaithe don Chlár agus is féidir 
tacaíocht a thabhairt dó sin faoin gclár Fís 
Eorpach, ag díriú ar comhsheasmhacht le 
gníomhaíochtaí sa réimse sin a dhéanann 
Gníomhaireacht Spáis na hEorpa. De 
thoradh sineirgíochtaí leis an gclár Fís 
Eorpach, ba cheart a áirithiú go 
sainaithneofar riachtanais taighde agus 
nuálaíochta na hearnála spáis agus go 
mbunófar iad mar chuid den phróiseas 
pleanála taighde agus nuálaíochta. 
Úsáidfear na sonraí agus na seirbhísí spáis 
a chuirfear ar fáil saor in aisce faoin gClár 
chun réitigh cheannródaíocha a fhorbairt le 
taighde agus nuálaíocht, lena n-áirítear an 
clár Fís Eorpach, go háirithe le haghaidh
acmhainní bia agus nádúrtha, faireachán 
ar an aeráid, cathracha cliste, feithiclí 
uathoibríocha, slándála agus bainistiú 
géarchéime. Leis an bpróiseas pleanála 
faoin gclár Fís Eorpach, sainaithneofar 
gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta ar 
cheart úsáid a bhaint as bonneagair ar leis 
an Aontas iad amhail Galileo, EGNOS 
agus Copernicus lena naghaidh. Beidh 
bonneagair thaighde, go háirithe líonraí 
breathnóireachta in situ, ina ngnéithe 
ríthábhachtacha den bhonneagar 
breathnóireachta in situ a dhéanann 
seirbhísí Copernicus a chumasú.

(86) D'fhéadfadh go mbeadh gá le 
tuilleadh taighde agus nuálaíochta le 
haghaidh bonneagar tiomnaithe don Chlár  
agus a d'fhéadfaí tacaíocht  a thabhairt dó 
sin faoin gclár Fís Eorpach, ag díriú ar 
chomhsheasmhacht le gníomhaíochtaí sa 
réimse sin a dhéanann Gníomhaireacht 
Spáis na hEorpa. De thoradh sineirgí leis 
an gclár Fís Eorpach, ba cheart a áirithiú go 
sainaithneofar riachtanais taighde agus 
nuálaíochta na hearnála spáis agus go 
mbunófar iad mar chuid den phróiseas 
pleanála taighde agus nuálaíochta. Tá sé 
tábhachtach a áirithiú go mbeidh 
comhleanúnachas ann idir na réitigh 
arna bhforbairt tríd an gclár Fís Eorpach 
agus oibríochtaí na gcomhchodanna den 
chlár Spáis. Úsáidfear na sonraí agus na 
seirbhísí spáis a chuirfear ar fáil saor in 
aisce faoin gClár chun réitigh 
cheannródaíocha a fhorbairt trí thaighde 
agus nuálaíocht, lena n-áirítear sa chlár Fís 
Eorpach, maidir leis na príomhbheartais 
Eorpacha go háirithe le haghaidh earnáil 
an iompair. Leis an bpróiseas pleanála 
faoin gclár Fís Eorpach sainaithneofar 
gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta ar 
cheart úsáid a bhaint as bonneagair ar leis 
an Aontas iad lena n-aghaidh, amhail 
Galileo, EGNOS agus Copernicus. Beidh 
bonneagair thaighde, go háirithe líonraí 
breathnóireachta in situ, ina ngnéithe 
ríthábhachtacha den bhonneagar 
breathnóireachta in situ a dhéanann cumasú 
ar sheirbhísí Copernicus.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 87

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(87) Le Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 
bunaíodh gníomhaireacht de chuid an 
Aontais darb ainm Gníomhaireacht 

(87) Le Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 
bunaíodh gníomhaireacht de chuid an 
Aontais darb ainm Gníomhaireacht 
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Eorpach GNSS chun gnéithe áirithe de na 
cláir loingseoireachta satailíte Galileo agus 
EGNOS. Foráiltear sa Rialachán seo go 
háirithe go gcuirfear cúraimí nua ar an 
nGníomhaireacht Eorpach GNSS, ní 
hamháin i leith Galileo agus EGNOS, ach 
le haghaidh comhpháirteanna eile den 
Chlár chomh maithe, go háirithe creidiúnú 
slándála. Dá bhrí sin ní mór ainm, cúraimí 
agus gnéithe eagrúcháin den 
Ghníomhaireacht Eorpach GNSS a athrú 
dá réir.

Eorpach GNSS chun gnéithe áirithe de na 
cláir loingseoireachta satailíte Galileo agus 
EGNOS a bhainistiú. Foráiltear sa 
Rialachán seo go háirithe go gcuirfear 
cúraimí nua ar an nGníomhaireacht 
Eorpach GNSS, ní hamháin i leith Galileo 
agus EGNOS, ach le haghaidh 
comhchodanna eile den Chlár chomh 
maith, go háirithe creidiúnú slándála agus 
cibearshlándáil. Dá bhrí sin ní mór ainm, 
cúraimí agus gnéithe eagraíochtúla den 
Ghníomhaireacht Eorpach GNSS a chur in 
oiriúint dá réir.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 88

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(88) Ós rud é gur leathnaíodh a raon 
feidhme agus nach le Galileo agus EGNOS 
amháin a bhainfidh sé níos mó, ba cheart 
an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS a 
athrú. Ba cheart. áfach, leanúnachas 
ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta 
Eorpaí GNSS, lena n-áirítear leanúnachas 
maidir le cearta agus oibleagáidí, maidir 
leis an bhfoireann agus maidir le bailíocht 
aon chinntí a dhéanfar, a áirithiú faoin 
nGníomhaireacht.

(88) Ós rud é gur leathnaíodh a raon 
feidhme agus nach le Galileo agus EGNOS 
amháin a bhainfidh sé níos mó, ba cheart 
an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS a 
athrú. I gcás ina gcuireann sé cúraimí ar 
an nGníomhaireacht, áiritheoidh an 
Coimisiún an cistiú iomchuí i gcomhair 
bhainistiú agus chur i gcrích na gcúraimí 
sin, lena n-áirítear acmhainní daonna 
agus airgeadais leormhaithe. Ba cheart. 
áfach, leanúnachas ghníomhaíochtaí na 
Gníomhaireachta Eorpaí GNSS, lena n-
áirítear leanúnachas maidir le cearta agus 
oibleagáidí, maidir leis an bhfoireann agus 
maidir le bailíocht aon chinntí a dhéanfar, a 
áirithiú faoin nGníomhaireacht.

Leasú 30
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) ciallaíonn 'teagmhais aimsire spáis' 
éagsúlachtaí a tharlaíonn go nádúrtha sa 
timpeallacht spáis idir an Ghrian agus an 

(2) ciallaíonn 'teagmhais aimsire spáis' 
éagsúlachtaí a tharlaíonn go nádúrtha sa 
timpeallacht spáis idir an Ghrian agus an 
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Domhan, lena n-áirítear bladhmanna 
gréine, cáithníní fuinnimh gréine, gaoth 
ghréine, agus eisteilgean maise corónaí, a 
bhféadfadh a bheith de thoradh orthu 
stoirmeacha gréine (stoirmeacha 
geomhaighnéadacha, stoirmeacha 
grianradaíochta agus suaití ianaisféaracha) 
a d'fhéadfadh tionchar a bheith acu ar an 
Domhan;

Domhan, lena n-áirítear bladhmanna 
gréine, cáithníní fuinnimh gréine, gaoth 
ghréine, agus eisteilgin maise corónaí, a 
bhféadfadh stoirmeacha gréine eascairt 
uathu (stoirmeacha geomhaighnéadacha, 
stoirmeacha grianradaíochta agus suaití 
ianaisféaracha) a bhféadfadh tionchar a 
bheith acu ar an Domhan agus ar an 
mbonneagar spásbhunaithe;

Leasú 31
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) ciallaíonn "sonraí faireachais agus 
rianaithe spáis" (sonraí SST) paraiméadair 
fhisiciúla réad spáis a fhaigheann braiteoirí 
SST nó paraiméadair fhithiseacha réad 
spáis arna ndíorthú ó bhreathnóireacht 
braiteoirí SST faoi chuimsiú chomhpháirt 
na faisnéise faireachais agus rianaithe spáis 
(SST);

(10) ciallaíonn 'sonraí faireachais agus 
rianaithe spáis' (sonraí SST) paraiméadair 
fhisiciúla ag réada spáis agus ag 
smionagar spáis, ar sonraí iad a ghabhann 
braiteoirí SST, nó paraiméadair 
fhithiseacha réad spáis arna ndíorthú ó 
bhreathnóireacht braiteoirí SST faoi 
chuimsiú na comhchoda faireachais agus 
rianaithe spáis (SST);

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) ciallaíonn "braiteoir faireachais 
agus rianaithe spáis" (braiteoir SST) 
feisteas nó grúpa d'fheistis, de radair, de 
léasair nó de theileascóip ar talamh nó sa 
spás, is féidir paraiméadair fhisiciúla a 
bhaineann le réada spáis a thomhas, amhail 
méid, suíomh agus luas;

(19) ciallaíonn ‘braiteoir faireachais 
agus rianaithe spáis’ (braiteoir SST) 
gaireas nó teaglaim de ghairis, de radair, de 
léasair agus de theileascóip ar an talamh nó 
sa spás, ar féidir leis paraiméadair 
fhisiciúla a bhaineann le réada spáis agus 
smionagar spáis, a thomhas, amhail méid, 
suíomh agus luas;
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Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ina theannta sin, áireofar sa Chlár bearta 
chun rochtain éifeachtúil a áirithiú ar an 
spás don Chlár agus chun earnáil nuálach 
spáis a chothú.

Ina theannta sin, áireofar sa Chlár bearta 
chun rochtain uathrialaitheach a áirithiú ar 
an spás, bearta chun dul i ngleic le 
cibearbhagairtí, chun earnáil spáis 
nuálaíoch agus iomaíoch a chothú agus 
chun tacú le taidhleoireacht spáis.

Leasú 34

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) sonraí, faisnéis agus seirbhísí atá ar 
ardcháilíocht, cothrom le dáta agus, i gcás 
inarb iomchuí, slán, a bhaineann leis an 
spás a sholáthar, nó cuidiú a thabhairt iad a 
sholáthar, gan bhriseadh agus ar an leibhéal 
domhanda nuair is féidir, a 
chomhlíonfaidh na riachtanais atá ann 
faoi láthair agus a bheidh ann amach 
anseo, agus a bheidh in ann tosaíochtaí 
polaitiúla an Aontais a chomhlíonadh, 
lena n-áirítear maidir le hathrú aeráide 
agus slándáil agus cosaint;

(a) sonraí, faisnéis agus seirbhísí atá ar 
ardcháilíocht, cothrom le dáta agus, i gcás 
inarb iomchuí, slán, agus a bhaineann leis 
an spás, a sholáthar, nó cuidiú a thabhairt 
iad a sholáthar, gan bhriseadh agus ar an 
leibhéal domhanda nuair is féidir, tacú le 
hacmhainn an Aontais agus na mBallstát 
tabhairt faoin gcinnteoireacht fhianaise-
bhunaithe 

Leasú 35

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) an iarracht atá ar bun a threisiú ó 
thaobh freastal ar na riachtanais atá ann 
faoi láthair agus a bheidh ann amach 
anseo agus le tosaíochtaí polaitiúla an 
Aontais, lena n-áirítear an t-athrú aeráide 
agus iompar éifeachtúil agus 



AD\1165367GA.docx 25/67 PE626.706v02-00

GA

inbhuanaithe;

Leasú 36

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) na sochair shocheacnamaíocha a 
uasmhéadú, lena n-áirítear tríd an úsáid is 
leithne is féidir a bhaint as na sonraí, 
faisnéis agus seirbhísí a sholáthraíonn 
comhpháirteanna an Chláir;

(b) na sochair shocheacnamaíocha a 
uasmhéadú, lena n-áirítear, an earnáil 
iartheachtach a neartú  tríd an úsáid is 
leithne is féidir a bhaint as na sonraí, 
faisnéis agus seirbhísí a sholáthraíonn 
comhchodanna an Chláir a chur chun cinn 
agus a áirithiú;

Leasú 37

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) slándáil an Aontais agus na 
mBallstát a fheabhsú, mar aon lena saoirse 
ghníomhaíochta agus a bhféinriail
straitéiseach, go háirithe i dtéarmaí 
teicneolaíochtaí agus cinnteoireacht 
fhianaisebhunaithe;

(c) slándáil, lena n-áirítear 
cibearshlándáil agus 
cibhearshábháilteacht, an Aontais, a 
Bhallstát agus a shaoránach a uathriail 
straitéiseach, go háirithe i dtéarmaí 
tionscalaíochta agus teicneolaíochta, a 
fheabhsú;

Leasú 38

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) a mhéid a chuirtear le 
sábháilteacht, go háirithe in earnáil an 
iompair, a shainaithint agus a chur chun 
cinn;
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Leasú 39

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) ról an Aontais a chur chun cinn ar 
an leibhéal idirnáisiúnta mar 
phríomhghníomhaí in earnáil an spáis agus 
a ról maidir le dul i ngleic le dúshláin 
dhomhanda agus le tacaíocht a thabhairt do 
thionscnaimh dhomhanda a neartú, go 
háirithe i réimse an athraithe aeráide agus 
na forbartha inbhuanaithe.

(f) ról an Aontais a chur chun cinn ar 
an leibhéal idirnáisiúnta mar 
phríomhghníomhaí in earnáil an spáis agus 
a ról maidir le dul i ngleic le dúshláin 
dhomhanda agus le tacaíocht a thabhairt do 
thionscnaimh dhomhanda a neartú, go 
háirithe i ndáil leis an athrú aeráide agus le 
forbairt inbhuanaithe na n-earnálacha go 
léir lena mbaineann, go háirithe earnáil 
an iompair .

Leasú 40

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) taidhleoireacht spáis an Aontais a 
neartú, comhair idirnáisiúnta a 
spreagadh chun feasacht faoin spás a 
ardú, teicneolaíocht agus tionsclaíocht an 
Aontais a chur chun cinn agus prionsabal 
na cómhalartachta agus iomaíocht chóir 
a chothú ar an leibhéal idirnáisiúnta;

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe d b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(db) feabhas a chur ar shábháilteacht 
san Aontas agus ina Bhallstáit i réimsí 
éagsúla, go háirithe i réimse an iompair 
(eitlíocht, lena n-áirítear UAV, iompar 
d’iarnród, loingseoireacht, iompar de 
bhóthar, tiomáint uathrialaitheach), 
tógáil agus faireachán bonneagair, 
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faireachán talún agus an comhshaol;

Leasú 42
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe d c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(dc) leanúint leis an gclár láinseála a 
chur chun cinn san Eoraip sa 
mheántéarma agus san fhadtéarma;

Leasú 43

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) i gcás Galileo agus EGNOS: 
seirbhísí suite, loingseoireachta agus 
uainiúcháin úrscothacha agus, i gcás inarb 
iomchuí, slána a sholáthar;

(a) i gcás Galileo agus EGNOS: 
seirbhísí suite loingseoireachta agus 
uainiúcháin úrscothacha agus, i gcás inarb 
iomchuí, slána a sholáthar ar bhonn 
fadtéarmach agus leanúnachas na 
seirbhísí a áirithiú;

Leasú 44
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 –mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) i gcás Copernicus: sonraí agus 
faisnéis ó bhreathnóireacht an Domhain atá 
cruinn iontaofa a sholáthar ar bhonn 
fadtéarmach, chun tacú le cur chun 
feidhme bheartais an Aontais agus na 
mBallstát i réimse an chomhshaoil, an 
athraithe aeráide, na talmhaíochta agus na 
forbartha tuaithe, na cosanta sibhialta, na 
sábháilteachta agus na slándála agus an 
gheilleagair dhigitigh, agus chun 
faireachán a dhéanamh orthu sin;

(b) i gcás Copernicus: sonraí agus 
faisnéis ó chóras um fhaire na Cruinne atá 
cruinn iontaofa a sholáthar ar bhonn 
fadtéarmach, chun tacú le cur chun 
feidhme bheartais an Aontais agus na 
mBallstát i réimse an chomhshaoil, an 
athraithe aeráide, na hinbhuanaitheachta, 
an iompair, an uathoibrithe, na 
talmhaíochta agus na forbartha tuaithe, na 
cosanta sibhialta, na sábháilteachta agus na 
slándála inmheánaí agus seachtraí, an 
gheilleagair dhigitigh agus an gheilleagair 
ghoirm, agus chun faireachán a dhéanamh 
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orthu sin;

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 –mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) i gcás feasacht suímh sa spás: 
inniúlachtaí SST a fheabhsú maidir le 
faireachán a dhéanamh ar réada spáis agus 
iad a rianú agus a shainaithint, faireachán a 
dhéanamh ar aimsir spáis agus inniúlachtaí 
réad gar don domhan na mBallstát a 
mhapáil agus a líonrú;

(c) i gcás feasacht suímh sa spás: 
inniúlachtaí SST a fheabhsú maidir le 
faireachán a dhéanamh ar réada spáis agus 
ar smionagar spáis agus iad a rianú agus a 
shainaithint, faireachán a dhéanamh ar 
aimsir spáis agus inniúlachtaí réad gar don 
domhan na mBallstát a mhapáil agus a 
líonrú;

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) cuidiú a thabhairt, nuair is gá sin 
chun riachtanais an Chláir a 
chomhlíonadh, inniúlacht 
fhéinrialaitheach, slán agus 
chostéifeachtúil a bhaint amach i dtaca le 
rochtain ar an spás;

(e) rannchuidiú le hinniúlacht 
uathrialaitheach, shlán agus 
chostéifeachtúil a bhaint amach i dtaca le 
rochtain ar an spás;

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) cumas iomaíochta, cumas 
fiontraíochta, scileanna agus inniúlacht 
nuálaíochta daoine nádúrtha agus 
dlítheanacha as an Aontas a neartú agus 
tacú leo, ar daoine iad atá gníomhach nó ar 
mian leo a bheith gníomhach san earnáil 

(f) cumas iomaíochta, cumas 
fiontraíochta, scileanna agus inniúlacht 
nuálaíochta daoine nádúrtha agus 
dlítheanacha as an Aontas a neartú agus 
tacú leo, ar daoine iad atá gníomhach nó ar 
mian leo a bheith gníomhach san earnáil 
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sin, go háirithe maidir le staid agus 
riachtanais fiontar beag agus meánmhéide 
agus gnólachtaí nuathionscanta.

sin, go háirithe maidir le staid agus 
riachtanais fiontar beag agus meánmhéide 
agus gnólachtaí nuathionscanta agus 
maidir leis an leas coiteann ó thaobh 
saineolas a thógáil agus a úsáid i réigiúin 
éagsúla den Aontas.

Leasú 48

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(fa) forbairt geilleagair iomaíoch spáis 
an Aontais a chothú agus an líon is mó 
deiseanna atá ann d'fhiontair de gach 
méid san Aontas a chur ar fáil, go 
háirithe fiontair bheaga agus 
mheánmhéide, iontrálaithe nua agus 
gnólachtaí nuathionscanta, chun córais 
agus seirbhísí nuálacha spáis a fhorbairt 
agus a sholáthar;

Leasú 49
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 –mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) seirbhísí lainseála a sholáthar chun 
riachtanais an Chláir a chomhlíonadh;

(a) seirbhísí lainseála a sholáthar chun 
riachtanais an Chlár a chomhlíonadh lena 
n-áirítear seirbhísí láinseála 
comhiomlána le haghaidh eintitis AE 
agus eintitis eile, arna n-iarraidh sin 
dóibh, agus leasanna slándála 
bunriachtanacha an Aontais a chur san 
áireamh i gcomhréir le hAirteagal 25;

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 –mír 1 – pointe b
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) gníomhaíochtaí forbartha atá 
nasctha le rochtain fhéinrialaitheach, 
iontaofa agus costéifeachtúil ar an spás;

(b) gníomhaíochtaí forbartha atá 
nasctha le rochtain uathrialaitheach, 
iontaofa agus chostéifeachtúil ar an spás 
lena n-áirítear teicneolaíochtaí láinseála 
malartacha agus córais nó seirbhísí 
nuálacha, leasanna slándála bunúsacha 
an Aontais agus a Bhallstát á chur san 
áireamh, amhail dá dtagraítear in 
Airteagal 25;

Leasú 51

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) na coigeartuithe is gá ar an 
mbonneagar spáis ar talamh, nuair is gá sin 
chun riachtanais an Chláir a 
chomhlíonadh.

(c) an tacaíocht is gá ar an 
mbonneagar spáis ar an talamh, nuair is gá 
sin chun cuspóirí an Chláir a 
chomhlíonadh.

Leasú 52

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tacóidh an Clár leis an méid seo a leanas: Déanfaidh an Clár an méid seo a leanas a 
chur chun cinn:

Leasú 53

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) gníomhaíochtaí nuálaíochta chun an 
úsáid is fearr is féidir a bhaint as 
teicneolaíochtaí, bonneagar nó seirbhísí 

(a) gníomhaíochtaí nuálaíochta chun an 
úsáid is fearr a bhaint as teicneolaíochtaí, 
bonneagar nó seirbhísí spáis, ag cur 
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spáis; leasanna bunriachtanacha, an Aontais 
agus a Bhallstát san áireamh, amhail dá 
dtagraítear in Airteagal 25;

Leasú 54

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) bunú comhpháirtíochtaí nuálaíochta 
a bhaineann leis an spás chun táirgí nó 
seirbhísí nuálacha a fhorbairt agus chun an 
soláthar nó na seirbhísí a eascraíonn as sin 
a cheannach ina dhiaidh sin;

(b) bunú comhpháirtíochtaí náisiúnta, 
trasteorann agus ilnáisiúnta nuálaíochta a 
bhaineann leis an spás chun táirgí nó 
seirbhísí nuálacha a fhorbairt agus chun na 
táirgí nó na seirbhísí a eascraíonn as sin a 
cheannach ina dhiaidh sin le haghaidh 
riachtanais an chláir, agus leasanna 
ríthábhachtacha an Aontais agus a 
Bhallstát á gcur san áireamh, ar 
riachtanais iad dá dtagraítear in Airteagal 
25;

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) sineirgí le Cistí Eorpacha eile 
amhail Fís AE, an ciste Comhtháthaithe,
InvestEU, CFRE chun tacú le cur chun 
feidhme na forbartha iartheachtaí i ngach 
earnáil;

Leasú 56

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) comhar idir gnóthais i bhfoirm moil (d) comhar idir gnóthais iad féin agus 
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spáis a thugann le chéile, ar an leibhéal
réigiúnach agus an leibhéal náisiúnta, 
gníomhaithe ó earnáil an spáis agus ón 
earnáil dhigiteach, mar aon le húsáideoirí, 
agus tacaíocht do shaoránaigh agus do 
chomhlachtaí cumas fiontraíochta agus 
scileanna a chothú;

freisin i bhfoirm líonra de mhoil spáis a 
thugann le chéile, ar an leibhéal 
réigiúnach, ar an leibhéal náisiúnta agus 
ar leibhéal an Aontais, gníomhaithe ó 
earnáil an spáis agus ón earnáil dhigiteach, 
mar aon le húsáideoirí, agus tacaíocht, 
saoráidí agus seirbhísí do shaoránaigh 
agus do chomhlachtaí cumas fiontraíochta 
agus scileanna a chothú; comhar idir na 
moil spáis agus na moil nuálaíochta digití 
a bunaíodh faoin gClár don Eoraip 
Dhigiteach a chothú;

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) Sineirgí le hearnáil an iompair, le 
hearnáil an spáis agus leis an earnáil 
dhigiteach chun úsáid níos leithne na 
dteicneolaíochtaí nua a chothú (e-call, 
tacagraf digiteach, faireachán agus 
bainistiú tráchta, tiomáint 
uathrialaitheach, feithiclí agus dróin gan 
foireann) agus dul i ngleic leis na 
riachtanais a bhaineann le nascacht gan 
bhriseadh, le suí stóinsithe, le hidir-
mhódúlacht agus le hidir-inoibritheacht, 
ar an gcaoi sin feabhas a chur ar 
iomaíochas na seirbhísí agus an tionscail 
iompair;

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Easpa ráthaíochta Ráthaíocht
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Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Na seirbhísí, na sonraí agus an fhaisnéis a 
sholáthróidh comhpháirteanna an Chláir, 
soláthrófar iad gan aon ráthaíocht shonrach 
nó intuigthe maidir lena gcáilíocht, 
beachtas, infhaighteacht, iontaofachta, luas 
ná oiriúnacht chun críche ar leith. Chuige 
sin, déanfaidh an Coimisiún na céimeanna 
is gá chun a áirithiú go gcuirfear úsáideoirí 
aon cheann de na seirbhísí, sonraí nó aon 
chuid den fhaisnéis sin ar an eolas, ar 
bhealach iomchuí, nach ann d'aon 
ráthaíocht den chineál sin.

Na seirbhísí, na sonraí agus an fhaisnéis a 
sholáthróidh comhchodanna an Chláir, 
soláthrófar iad gan aon ráthaíocht shonrach 
nó intuigthe maidir lena gcáilíocht, 
beachtas, infhaighteacht, iontaofachta, luas 
ná oiriúnacht chun críche ar leith, ach 
amháin má tá ráthaíocht den sórt sin de 
cheanglas ag dlí an Aontais is infheidhme 
i gcomhair sholáthar na seirbhísí lena 
mbaineann. Chuige sin, déanfaidh an 
Coimisiún na céimeanna is gá chun a 
áirithiú go gcuirfear úsáideoirí aon cheann 
de na seirbhísí, sonraí nó aon chuid den 
fhaisnéis sin ar an eolas, ar bhealach 
iomchuí, nach ann d'aon ráthaíocht den 
chineál sin.

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is é EUR [16]billiún i bpraghsanna reatha a 
bheidh san imchlúdach airgeadais do chur 
chun feidhme an Chláir don tréimhse 2021 
go 2027.

Is é EUR [16,7] billiún i bpraghsanna 
reatha a bheidh san imchlúdach airgeadais 
do chur chun feidhme an Chláir don
tréimhse 2021 go 2027.

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) i gcás SSA/GOVSATCOM: EUR 
[0,5] billiún.

(c) don SSA: EUR [0,6] billiún;
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Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) GOVSATCOM [0,6] billiún.

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Faoi chomhpháirteanna an Chláir a 
mhaoineofar na gníomhaíochtaí 
trasghearrtha dá bhforáiltear in Airteagal 3.

2. Faoi chomhchodanna an Chláir a 
mhaoineofar na gníomhaíochtaí trasearnála 
dá bhforáiltear in Airteagail 3, 5 agus 6.

Leasú 64
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) de mhaolú ar Airteagal 167 den 
Rialachán Airgeadais, ilfhoinsí soláthair a 
úsáid, i gcás inarb iomchuí, d'fhonn rialú 
foriomlán níos fearr a áirithiú ar 
chomhpháirteanna uile an Chláir, ar a 
gcostas, agus ar a sceideal;

(c) de mhaolú ar Airteagal 167 den 
Rialachán Airgeadais, ilfhoinsí soláthair a 
úsáid, i gcás inarb iomchuí, d'fhonn rialú 
foriomlán níos fearr a áirithiú ar 
chomhpháirteanna uile an Chláir, ar a 
gcostas, ar a gcáilíocht agus ar a sceideal;

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) féinrialaitheacht an Aontais a 
chothú, go háirithe ó thaobh na 
teicneolaíochta de;

(d) uathriail an Aontais a chothú, go 
háirithe ó thaobh na teicneolaíochta de, ó 
thús deireadh an tslabhra luacha ina 
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iomláine;

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Cuirfidh an t-údarás conarthach in 
iúl an cion is gá den chonradh a chuirfear 
ar fochonradh i bhfoirm raoin ó
íoschéatadán go huaschéatadán.

2. Cuirfidh an t-údarás conarthach in 
iúl an cion is gá den chonradh a chuirfear 
ar fochonradh i bhfoirm raoin ó 
íoschéatadán go huaschéatadán, agus 
leasanna bunriachtanacha an Aontais 
agus a Bhallstát dá dtagraítear in 
Airteagal 25 á gcur san áireamh.

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. I dteannta fhorálacha [Airteagal 
165] den Rialachán Airgeadais, féadfaidh 
an Coimisiún agus an Ghníomhaireacht 
nósanna imeachta soláthair 
comhpháirteacha a thabhairt i gcrích le 
Gníomhaireacht Spáis na hEorpa nó le 
heagraíochtaí idirnáisiúnta eile a bhfuil
baint acu le comhpháirteanna an Chláir a 
chur chun feidhme.

1. I dteannta fhorálacha [Airteagal 
165] den Rialachán Airgeadais, féadfaidh 
an Coimisiún agus/nó an Ghníomhaireacht 
nósanna imeachta soláthair 
comhpháirteacha a thabhairt i gcrích le 
Gníomhaireacht Spáis na hEorpa nó le 
heagraíochtaí idirnáisiúnta eile a bhfuil 
baint acu le comhpháirteanna an Chláir a 
chur chun feidhme.

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) breithniú ar bhonn córasach ar 
chuspóir an leanúnachais seirbhíse mar 
dhearbhthosaíocht;
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Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) riachtanais úsáideoirí na seirbhísí 
arna soláthar ag comhpháirteanna an Chláir 
a chur san áireamh go córasach, mar aon le 
héabhlóidí eolaíochta agus teicneolaíochta 
a bhaineann leis na seirbhísí sin;

(d) riachtanais úsáideoirí, go háirithe 
leanúnachas seirbhísí agus cobhsaíocht 
chomhéadain na seirbhísí arna soláthar ag 
comhpháirteanna an Chláir a chur san 
áireamh go córasach, mar aon le héabhlóidí
eolaíochta agus teicneolaíochta a 
bhaineann leis na seirbhísí sin;

Leasú 70

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Féadfaidh na Ballstáit a bheith 
rannpháirteach sa Chlár trí chuidiú 
teicniúil, fios gnó agus cúnamh a thabhairt, 
go háirithe i réimse na sábháilteachta agus 
na slándála agus, i gcás inar gá, tríd an 
bhfaisnéis agus an bonneagar atá ina seilbh 
acu nó atá lonnaithe ar a gcríoch a chur ar 
fáil don Aontas, lena náirítear trí rochtain 
éifeachtúil saor ó bhacainní a áirithiú mar 
aon le húsáid sonraí in-situ agus oibriú i 
gcomhar leis an gCoimisiún chun 
infhaighteacht na sonraí in-situ a 
theastaíonn don Chlár a fheabhsú.

1. Féadfaidh na Ballstáit a bheith 
rannpháirteach sa Chlár trí chuidiú 
teicniúil, fios gnó agus cúnamh a thabhairt, 
go háirithe i réimse na sábháilteachta agus 
na slándála, iompair inbhuanaithe agus 
feidhmchláir chomhchodanna an Chláir
agus, i gcás inar gá, tríd an bhfaisnéis agus 
an bonneagar atá ina seilbh acu nó atá 
lonnaithe ar a gcríoch a chur ar fáil don 
Aontas, lena n-áirítear trí rochtain 
éifeachtúil saor ó bhacainní a áirithiú mar 
aon le húsáid sonraí in-situ agus oibriú i 
gcomhar leis an gCoimisiún chun 
infhaighteacht na sonraí in-situ a 
theastaíonn ón gClár a fheabhsú.

Leasú 71

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 29 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ar an gCoimisiún a bheidh an 
fhreagracht iomlán an Clár a chur chun 

1. Beidh an fhreagracht fhoriomlán do 
chur chun feidhme an Chláir ar an 
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feidhme, lena n-áirítear i réimse na 
slándála. Cinnfidh sé, i gcomhréir leis an 
Rialachán seo, na tosaíochtaí agus éabhlóid 
fhadtéarmach an Chláir, agus déanfaidh sé 
maoirseacht ar an gcur chun feidhme, ag 
féachaint go cuí do thionchar an Chláir ar 
bheartais eile de chuid an Aontais.

gCoimisiún, agus an fhreagracht i réimse 
na slándála do chomhchodanna an Chláir 
nach gcuirtear de chúram ar an 
nGníomhaireacht de bhun Airteagal 30. 
Cinnfidh sé, i gcomhréir leis an Rialachán 
seo, na tosaíochtaí agus éabhlóid 
fhadtéarmach an Chláir, agus déanfaidh sé 
maoirseacht ar an gcur chun feidhme, ag 
féachaint go cuí do thionchar an Chláir ar 
bheartais eile de chuid an Aontais.

Leasú 72

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 29 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Bainisteoidh an Coimisiún 
comhpháirt an Chláir i gcás nach gcuirfear
an bhainistíocht sin de chúram ar eintiteas 
eile.

2. Ní dhéanfaidh an Coimisiún 
comhchuid an Chláir a bhainistiú ach 
amháin i gcás ina mbainfidh sé cuspóirí 
chomhchuid an Chláir amach níos 
éifeachtaí ná an bainistiú sin a chur de 
chúram ar eintiteas eile. I gcásanna eile, 
tarmligfidh an Coimisiún bainistiú 
chomhchuid an Chláir don 
Ghníomhaireacht, do Ghníomhaireacht 
Spáis na hEorpa nó do na heintitis eile dá 
dtagraítear in Airteagal 32.

Leasú 73

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 29 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Más gá ar mhaithe le feidhmiú 
rianúil an Chláir agus soláthar rianúil na 
seirbhísí arna soláthar ag comhpháirteanna 
an Chláir, déanfaidh an Coimisiún, trí 
bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, na 
sonraíochtaí teicniúla agus oibríochtúla a 
chinneadh is gá le haghaidh éabhlóid na 
gcomhpháirteanna sin agus na seirbhísí a 
sholáthraíonn siad tar éis dul i gcomhairle 

4. Más gá ar mhaithe le feidhmiú 
rianúil an Chláir agus soláthar rianúil na 
seirbhísí arna soláthar ag comhchodanna an 
Chláir, déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin 
gníomhartha tarmligthe, na ceanglais 
ardleibhéil is gá a chinneadh le haghaidh 
chur chun feidhme na gcomhchodanna 
agus na seirbhísí sin agus le haghaidh 
éabhlóid na gcomhchodanna sin agus na 
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le húsáideoirí agus leis na páirtithe 
leasmhara ábhartha eile uile, agus le 
haghaidh chur chun feidhme na 
gcomhpháirteanna agus na seirbhísí sin. 
Agus na sonraíochtaí teicniúla agus 
oibríochtúla sin á gcinneadh aige, ní 
dhéanfaidh an Coimisiún an leibhéal 
slándála ginearálta a laghdú agus 
comhlíonfaidh sé riachtanas 
comhoiriúnachta siarghabhálaí.

seirbhísí a sholáthraíonn siad tar éis dul i 
gcomhairle le húsáideoirí, gníomhaithe 
iartheachtacha, agus leis na páirtithe 
leasmhara ábhartha eile uile. Agus na
ceanglais ardleibhéil sin á gcinneadh aige, 
ní dhéanfaidh an Coimisiún an leibhéal 
slándála ginearálta a laghdú agus 
comhlíonfaidh sé riachtanas 
comhoiriúnachta siarghabhálaí.

Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme
sin i gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 107(3).

Glacfar na gníomhartha tarmligthe sin i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 
107(3).

Leasú 74

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 29 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Déanfaidh an Coimisiún glacadh 
agus úsáid na gcóras agus na seirbhísí arna 
soláthar ag comhpháirteanna an Chláir sna 
hearnálacha poiblí agus príobháideacha a 
chur chun cinn agus a áirithiú, lena n-
áirítear trí thacú le forbairt iomchuí na 
seirbhísí sin agus trí thimpeallacht 
chobhsaí fhadtéarmach a chothú. Forbróidh 
sé sineirgíochtaí idir feidhmchláir na 
gcomhchodanna éagsúla den Chlár. 
Áiritheoidh sé comhlántacht, 
comhsheasmhacht, sineirgíochtaí agus 
naisc idir an Clár agus gníomhaíochtaí 
agus cláir eile de chuid an Aontais.

5. Déanfaidh an Coimisiún 
maoirseacht ar chur chun cinn leibhéal 
úsáide agus úsáid na gcóras agus na 
seirbhísí arna soláthar ag comhchodanna an 
Chláir sna hearnálacha poiblí agus 
príobháideacha agus cuirfidh sé leis an 
méid sin, lena n-áirítear trí thacú le forbairt 
iomchuí na seirbhísí sin, agus, i gcás inarb 
iomchuí, forbairt na gcaighdeán 
comhfhreagrach ar leibhéal AE agus trí 
thimpeallacht chobhsaí fhadtéarmach a 
chothú. Forbróidh sé sineirgí idir 
feidhmchláir na gcomhchodanna éagsúla 
den Chlár. Áiritheoidh sé comhlántacht, 
comhsheasmhacht, sineirgí agus naisc idir 
an Clár agus gníomhaíochtaí agus cláir eile 
de chuid an Aontais, lena n-áirítear, i gcás 
inarb iomchuí, tríd an chomhoiriúnacht 
agus an idir-inoibritheacht idir na 
seirbhísí agus na tionscadail sin arna 
maoiniú ag gníomhaíochtaí agus cláir eile 
de chuid an Aontais a áirithiú.
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Leasú 75

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 29 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. I gcás inarb iomchuí, áiritheoidh sé 
an comhordú le gníomhaíochtaí arna 
ndéanamh in earnáil an spáis ar an leibhéal 
náisiúnta, idirnáisiúnta agus ar leibhéal an 
Aontais. Spreagfaidh siad comhar idir na 
Ballstáit agus cuirfidh sé chun cinn 
cóineasú a n-inniúlachtaí teicneolaíochta 
agus a bhforbairtí i réimse an spáis.

6. I gcás inarb iomchuí, agus i 
gcomhar leis an nGníomhaireacht agus le 
GSE, áiritheoidh sé an comhordú le 
gníomhaíochtaí arna ndéanamh in earnáil 
an spáis ar an leibhéal náisiúnta, 
idirnáisiúnta agus ar leibhéal an Aontais. 
Spreagfaidh siad comhar idir na Ballstáit 
agus cuirfidh sé chun cinn cóineasú a n-
inniúlachtaí teicneolaíochta agus a 
bhforbairtí i réimse an spáis.

Leasú 76

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) cibearshlándáil an Chláir a 
chomhordú;

Leasú 77

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 1 – pointe a b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ab) leibhéal úsáide agus úsáid na 
sonraí agus na seirbhísí a sholáthraíonn 
comhchodanna an Chláir a chur chun 
cinn agus a áirithiú, agus aird faoi leith á 
tabhairt ar an earnáil iompair, lena n-
áirítear gníomhaíochtaí cur chun feidhme 
bainteach le forbairt na bhfeidhmchlár 
agus na seirbhísí iartheachtacha, atá 
curtha in oiriúint do riachtanais na n-
úsáideoirí, bunaithe ar chomhchodanna 
an Chláir;
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Leasú 78

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 1 – pointe a c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ac) gníomhaíochtaí a chur chun 
feidhme mar thaca d’earnáil nuálach 
spáis an Aontais i gcomhréir le hAirteagal 
6, i gcomhar leis an gCoimisiún agus leis 
an earnáil iartheachtach, lena n-áirítear 
trí rochtain ar mhaoiniú a éascú trí na 
hionstraimí airgeadais a sholáthraítear 
faoi Theideal III, chomh maith leis sin, i 
gcomhar leis an mBanc Eorpach 
Infheistíochta (BEI), trí na hionstraimí 
airgeadais arna mbunú ag BEI atá dírithe 
ar FBManna go háirithe;

Leasú 79

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 1 – pointe a d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ad) tosaíochtaí fhearann spáis Fhís 
Eorpach a shainmhíniú agus a mholadh 
don Choimisiún agus gníomhaíochtaí 
T&F spáis arna maoiniú ag Fís Eorpach 
a bhainistiú, a mhéid a bhaineann lena 
hinniúlachtaí.

Leasú 80

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 1 – pointe a e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ae) saothrú na sineirgí idir earnáil an 
spáis agus an earnáil iompair a chur 
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chun cinn;

Leasú 81

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) déanfaidh sí na gníomhaíochtaí 
cumarsáide agus cur chun cinn, agus 
gníomhaíochtaí a bhaineann le tráchtálú
na seirbhísí arna dtairiscint ag Galileo agus
EGNOS;

(c) déanfaidh sí gníomhaíochtaí 
cumarsáide agus gníomhaíochtaí cur chun 
cinn, go háirithe i dtaca leis na seirbhísí 
arna gcur ar fáil ag Galileo, EGNOS agus 
Copernicus;

Leasú 82

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) saothrú EGNOS agus Galileo a 
bhainistiú, dá dtagraítear in Airteagal 43;

Leasú 83
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) cuirfidh sí saineolas teicniúil ar fáil 
don Choimisiún.

(d) cuirfidh sí saineolas teicniúil ar fáil 
don Choimisiún, i gcásanna nach 
ndúblaíonn sé sin ról Ghníomhaireacht 
Spáis na hEorpa mar a leagtar amach in 
Airteagal 31.

Leasú 84
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 2 – pointe a
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) saothrú EGNOS agus Galileo a 
bhainistiú, dá dtagraítear in Airteagal 43;

scriosta

Leasú 85

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) gníomhaíochtaí a chur chun 
feidhme a bhaineann le forbairt 
feidhmchlár agus seirbhísí iartheachtacha 
arna mbunú ar chomhpháirteanna an 
Chláir.

scriosta

Leasú 86

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfaidh an Coimisiún cúraimí 
eile a chur de chúram ar an 
nGníomhaireacht, lena náirítear cumarsáid, 
cur chun cinn agus margú sonraí agus 
gníomhaíochtaí faisnéise, mar aon le 
gníomhaíochtaí eile a bhaineann le húsáid 
comhpháirteanna eile de chuid an Chláir 
seachas Galileo agus EGNOS ag 
úsáideoirí.

3. Féadfaidh an Coimisiún cúraimí 
eile a chur de chúram ar an 
nGníomhaireacht, lena n-áirítear dul i 
mbun gníomhaíochtaí cumarsáide, cur 
chun cinn agus margú sonraí agus 
gníomhaíochtaí faisnéise, mar aon le 
gníomhaíochtaí eile a bhaineann le leibhéal 
úsáide na n-úsáideoirí maidir le 
comhchodanna eile de chuid an Chláir 
seachas Galileo, EGNOS agus Copernicus
ag úsáideoirí.

Leasú 87

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 4
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Cuirfidh an Coimisiún na cúraimí 
dá dtagraítear i mír 2 agus mír 3 de chúram 
ar an nGníomhaireacht trí bhíthin 
comhaontú ranníocaíochta i gcomhréir le 
[hAirteagal 2(18)] agus [Teideal VI] den 
Rialachán Airgeadais.

4. Cuirfidh an Coimisiún na cúraimí 
dá dtagraítear i mír 2 agus mír 3 de chúram 
ar an nGníomhaireacht trí bhíthin 
comhaontú ranníocaíochta i gcomhréir le 
[hAirteagal 2(18)] agus [Teideal VI] den 
Rialachán Airgeadais agus déanfar 
athbhreithniú orthu i gcomhréir le 
hAirteagal 102(6) den Rialachán seo.

Leasú 88

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. I gcás ina gcuireann sé cúraimí ar 
an nGníomhaireacht, áiritheoidh an 
Coimisiún an cistiú iomchuí i gcomhair 
bhainistiú agus chur i gcrích na gcúraimí 
sin, lena n-áirítear acmhainní daonna 
agus airgeadais leormhaithe.

Leasú 89

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) maidir le Galileo agus EGNOS: 
córais a fhorbairt, cuid na talún a fhorbairt 
agus satailítí a dhearadh agus a fhorbairt;

(b) maidir le Galileo agus EGNOS: 
tacaíocht theicniúil don Ghníomhaireacht 
i gcomhlíonadh a cúraimí tarmligthe dá 
dtagraítear in Airteagal 30 agus, i gcás 
ina bhforáiltear dó i gcomhaontuithe 
fotharmligthe arna dtabhairt i gcrích idir 
an Ghníomhaireacht agus 
Gníomhaireacht Spáis na hEorpa de 
bhun an chomhaontaithe 
comhpháirtíochta maidir leis an gcreat 
airgeadais faoi mhír 2 den Airteagal seo, 
soláthar ar son agus thar ceann an 
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Aontais i dtaca le córais a fhorbairt, cuid 
na talún a fhorbairt agus satailítí a 
dhearadh agus a fhorbairt;

Leasú 90

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) spreagfaidh siad comhar idir na 
Ballstáit agus déanfaidh sé cóineasú a n-
inniúlachtaí teicneolaíochta agus a 
bhforbairtí i réimse an spáis a chur chun 
cinn.

Leasú 91

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 2 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– saineofar go soiléir ann freagrachtaí 
agus oibleagáidí Ghníomhaireacht Spáis na 
hEorpa i dtaca leis an gClár;

– saineofar go soiléir ann freagrachtaí 
agus oibleagáidí an Choimisiúin, na 
Gníomhaireachta agus Ghníomhaireacht 
Spáis na hEorpa i dtaca leis an gClár;

Leasú 92

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 2 – fleasc 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– leagfar amach ann na coinníollacha 
maidir le bainistiú cistí a chuirtear de 
chúram ar Ghníomhaireacht Spáis na 
hEorpa, go háirithe maidir le soláthar 
poiblí, nósanna imeachta bainistíochta, na 
torthaí a bhfuiltear ag súil leo arna dtomhas 

– leagfar amach ann na coinníollacha 
maidir le bainistiú cistí a chuirtear de 
chúram ar Ghníomhaireacht Spáis na 
hEorpa, lena n-áirítear rialacha soláthair 
phoiblí an Aontais a chur i bhfeidhm,
nuair a dhéantar in ainm agus thar ceann 
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le táscairí toraidh, na bearta is infheidhme i 
gcás chur chun feidhme lochtach nó 
calaoiseach na gconarthaí i dtéarmaí 
costas, sceidil agus torthaí, mar aon leis an 
straitéis chumarsáide agus na rialacha 
maidir le húinéireacht na sócmhainní uile 
inláimhsithe agus doláimhsithe; beidh na 
coinníollacha sin i gcomhréir le Teideal III 
agus Teideal V den Rialachán seo agus leis 
an Rialachán Airgeadais;

an Choimisiúin nó na Gníomhaireachta
é, nósanna imeachta bainistíochta, na 
torthaí a bhfuiltear ag súil leo arna dtomhas 
le táscairí toraidh, na bearta is infheidhme i 
gcás chur chun feidhme lochtach nó 
calaoiseach na gconarthaí i dtéarmaí 
costas, sceidil agus torthaí, mar aon leis an 
straitéis chumarsáide agus na rialacha 
maidir le húinéireacht na sócmhainní 
inláimhsithe agus doláimhsithe uile; beidh 
na coinníollacha sin i gcomhréir le Teideal 
III agus Teideal V den Rialachán seo agus 
leis an Rialachán Airgeadais;

Leasú 93

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 33 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ba cheart slándáil an Chláir a bhunú ar na 
prionsabail seo a leanas:

Bunófar slándáil an Chláir ar na 
prionsabail seo a leanas:

Leasú 94
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 33 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) aird a thabhairt ar an taithí 
faighte i bhfeidhmiú Galileo, EGNOS 
agus Copernicus;

Leasú 95
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 33 – mír 1 – pointe a b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ab) chun dul i gcomhar le ENISA i 
réimse na cibearshlándála;
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Leasú 96

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 – mír 1 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áiritheoidh an Coimisiún, ina réimse
inniúlachta, leibhéal ard slándála maidir 
leis an méid seo a leanas, go háirithe:

Áiritheoidh an Coimisiún, agus an 
Ghníomhaireacht, ina réimsí inniúlachta 
faoi seach, ardleibhéal slándála maidir leis 
an méid seo a leanas, go háirithe:

Leasú 97

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chuige sin, áiritheoidh an Coimisiún go 
ndéanfar anailís ar rioscaí agus bagairtí i 
gcás gach ceann de chomhpháirteanna an 
Chláir. Ar bhonn na hanailíse sin ar 
rioscaí agus ar bhagairtí, cinnfidh sé, trí 
bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, na 
ceanglais ghinearálta slándála le haghaidh 
gach comhpháirte den Chlár. Agus sin á 
dhéanamh aige, cuirfidh sé san áireamh 
tionchar na gceanglas sin ar dhea-
fheidhmiú na comhpháirte sin, go háirithe i 
dtéarmaí costais, bainistiú riosca agus 
sceidil, agus áiritheoidh sé nach laghdófar 
leibhéal ginearálta na slándála nó nach 
mbainfear an bonn d'fheidhmiú an 
trealaimh atá ann cheana ar bhonn na 
comhpháirte sin. Glacfar na gníomhartha 
cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an 
nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 107(3).

Chuige sin, déanfaidh an Coimisiún anailís 
ar rioscaí agus bagairtí i leith 
chomhchodanna Copernicus, SST agus 
GOVSATCOM agus áiritheoidh sé go 
ndéanfaidh an Ghníomhaireacht anailís 
ar rioscaí agus bagairtí i leith 
chomhchodanna Galileo agus EGNOS.

Ar bhonn na hanailíse ar rioscaí agus 
bagairtí dá dtagraítear i mír 1, cinnfidh an 
Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur 
chun feidhme, na ceanglais slándála 
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ginearálta le haghaidh gach comhpháirte 
den Chlár. Agus an méid sin á dhéanamh 
aige, cuirfidh sé san áireamh tionchar na 
gceanglas sin ar dhea-fheidhmiú na 
comhchoda sin, go háirithe i dtéarmaí 
costais, bainistiú riosca agus sceidil, agus 
áiritheoidh sé nach laghdófar leibhéal 
ginearálta na slándála nó nach mbainfear 
an bonn d'fheidhmiú an trealaimh atá ann 
cheana ar bhonn na comhchoda sin. 
Leagfar amach sna ceanglais slándála 
ghinearálta na nósanna imeachta a 
bheidh le leanúint tráth ar bith a 
d’fhéadfadh oibriú comhpháirte dochar a 
dhéanamh do shlándáil an Aontais nó dá 
Bhallstáit. Glacfar na gníomhartha cur 
chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós 
imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 107(3).

Leasú 98
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is é an t-eintiteas atá freagrach as 
bainistiú comhpháirte den Chlár a bheidh 
freagrach as slándáil na comhpháirte sin a 
bhainistiú agus, chuige sin, déanfaidh sé 
anailís ar rioscaí agus bagairtí agus
déanfaidh sé na gníomhaíochtaí uile is gá 
chun slándáil na comhpháirte sin a áirithiú 
agus chun faireachán a dhéanamh uirthi, go 
háirithe na sonraíochtaí teicniúla agus na 
nósanna imeachta oibríochtúla a leagan 
síos, agus déanfaidh sé faireachán ar 
chomhlíonadh na comhpháirte sin leis na 
ceanglais ghinearálta slándála dá 
dtagraítear i mír 1.

2. Is é an Coimisiún a bheidh 
freagrach as slándáil chomhchodanna 
Copernicus, SST agus GOVSATCOM a 
bhainistiú. Is í an Ghníomhaireacht a 
bheidh freagrach as slándáil 
chomhchodanna Galileo agus EGNOS a 
bhainistiú. Chuige sin, déanfaidh siad na 
gníomhaíochtaí uile is gá chun slándáil na 
gcomhchodanna a bhfuil siad freagrach 
astu a áirithiú agus chun faireachán a 
dhéanamh uirthi, go háirithe na 
sonraíochtaí teicniúla agus na nósanna 
imeachta oibríochtúla a leagan síos, agus 
déanfaidh siad faireachán ar chomhlíonadh 
na comhchoda sin leis na ceanglais 
slándála ghinearálta dá dtagraítear sa tríú 
fomhír i mír 1.



PE626.706v02-00 48/67 AD\1165367GA.docx

GA

Leasú 99

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 – mír 3 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) cibearshlándáil an Chláir a 
áirithiú;

Leasú 100

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 42 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) áiritheoidh gach Ballstát go 
dtabharfaidh a rialacháin slándála náisiúnta 
leibhéal ard cosanta d’fhaisnéis 
rúnaicmithe an Aontais Eorpaigh atá 
coibhéiseach leis an leibhéal cosanta a 
thugtar faoi na rialacha maidir le slándáil a 
leagtar amach i gCinneadh (AE, Euratom) 
2015/444 ón gCoimisiún an 13 Márta 2015 
maidir leis na rialacha slándála chun 
faisnéis rúnaicmithe de chuid an Aontais 
Eorpaigh a chosaint30, agus faoi rialacha 
slándála na Comhairle a leagtar amach sna 
hIarscríbhinní a ghabhann le Cinneadh an 
23 Meán Fómhair 2013 ón gComhairle 
maidir leis na rialacha slándála chun 
faisnéis rúnaicmithe de chuid an Aontais 
Eorpaigh a chosaint 31;

(a) áiritheoidh gach Ballstát go 
dtabharfaidh a rialacháin slándála náisiúnta 
ardleibhéal cosanta d’fhaisnéis rúnaicmithe 
an Aontais Eorpaigh atá coibhéiseach leis 
an leibhéal cosanta a thugtar faoi na 
rialacha maidir le slándáil a leagtar amach i 
gCinneadh (AE, Euratom) 2015/444 ón 
gCoimisiún an 13 Márta 2015 maidir leis 
na rialacha slándála chun faisnéis 
rúnaicmithe de chuid an Aontais Eorpaigh 
a chosaint30, agus faoi rialacha slándála na 
Comhairle a leagtar amach sna 
hIarscríbhinní a ghabhann le Cinneadh an 
23 Meán Fómhair 2013 ón gComhairle 
maidir leis na rialacha slándála chun 
faisnéis rúnaicmithe de chuid an Aontais 
Eorpaigh a chosaint 31;

_________________ _________________

30 IO L 72, 17.3.2015, lch. 53-88. 30 IO L 72, 17.3.2015, lch. 53-88.

31 IO L 274, 15.10.2013, lch. 1-50. 31 IO L 274, 15.10.2013, lch. 1-50.

Leasú 101

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 43 – mír 1 – pointe b
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) bainistíocht , cothabháil, feabhas 
leanúnach, éabhlóid agus cosaint an 
bhonneagair ar talamh, go háirithe 
gréasáin, láithreáin agus saoráidí 
tacaíochta, lena n-áirítear uasghrádú agus 
bainistíocht dífheidhmeachta;

(b) bainistiú, cothabháil, feabhas 
leanúnach, éabhlóid agus cosaint an 
bhonneagair ar talamh, lena n-áirítear 
bonneagar ar talamh lonnaithe lasmuigh 
de chríoch AE a chur i gcrích, a bhfuil gá 
leis chun clúdach iomlán a sholáthar do 
EGNOS de chríocha na mBallstát atá 
lonnaithe ó thaobh na tíreolaíochta de 
san Eoraip, go háirithe gréasáin, láithreáin 
agus saoráidí tacaíochta, lena n-áirítear 
uasghrádú agus bainistíocht 
dífheidhmeachta;

Leasú 102

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 43 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) forbairt agus éabhlóid 
buneilimintí, amhail slis-seiteanna agus 
glacadóirí cumasaithe do Galileo;

Leasú 103

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 43 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) oibríochtaí deimhniúcháin agus 
caighdeánaithe.

(d) maoirseacht ar fheidhmíocht,
oibríochtaí deimhniúcháin agus 
caighdeánaithe;

Leasú 104

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 43 – mír 1 – pointe h a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ha) gníomhaíochtaí a bhfuil mar 
aidhm acu an dóchúlacht go dtarlóidh 
teagmhais i dtaca le trasnaíocht 
radaimhinicíochta a mhaolú;

Leasú 105

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 44 – mír 2 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) córais loingseoireachta d’eitlíocht 
trí bhíthin córais méadaithe 
leordhóthanacha (ar bord nó ar an 
talamh).

Leasú 106

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 45 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) seirbhís rochtana sonraí EGNOS, a 
sholáthróidh faisnéis suite agus 
sioncronaithe arna beartú go príomha le 
haghaidh feidhmchláir loingseoireachta 
satailíte le húsáid chun críocha gairmiúla 
nó tráchtála, trína gcuirfear ar fáil 
feidhmíocht agus sonraí feabhsaithe a 
mbaineann breisluach níos mó leo ná iad 
sin a fhaightear trí sheirbhís oscailte 
EGNOS;

(b) seirbhís rochtana sonraí EGNOS 
(EDAS), a bheidh saor in aisce don 
úsáideoir agus a sholáthróidh faisnéis suite 
agus sioncronaithe arna beartú go príomha 
le haghaidh feidhmchláir loingseoireachta 
satailíte le húsáid chun críocha gairmiúla 
nó tráchtála, trína gcuirfear ar fáil 
feidhmíocht agus sonraí feabhsaithe a 
mbaineann breisluach níos mó leo ná iad 
sin a fhaightear trí EOS;

Leasú 107

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 45 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) seirbhís sábháilteachta beatha (SoL) (c) seirbhís sábháilteachta beatha (SoL) 
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a bheidh saor ó mhuirir dhíreacha don 
úsáideoir, agus a sholáthróidh faisnéis suite 
agus sioncronaithe a mbainfidh ardleibhéal 
leanúnachais, infhaighteachta agus cruinnis 
léi, lena n-áirítear teachtaireacht sláine a 
thugann foláireamh d'úsáideoirí maidir le 
comharthaí a dteipeann orthu nó 
comharthaí as lamháltas a chuireann 
Galileo agus GNSSanna amach, a 
threisíonn sé sa limistéar cumhdaigh, arna 
beartú go háirithe le haghaidh úsáideoirí a 
bhfuil an tsábháilteacht riachtanach dóibh, 
go háirithe in earnáil na heitlíochta 
sibhialta chun críche seirbhísí 
aerloingseoireachta.

a bheidh saor ó mhuirir dhíreacha don 
úsáideoir, agus a sholáthróidh faisnéis suite 
agus sioncronaithe ama a mbeidh 
ardleibhéal leanúnachais, infhaighteachta, 
cruinnis agus sláine ag gabháil léi.
Soláthraítear an tseirbhís sin faoi 
fhormhaoirseacht EASA chun 
comhlíontacht le ceanglais 
shábháilteachta eitlíochta a áirithiú, lena 
n-áirítear teachtaireacht sláine ina dtugtar 
foláireamh d'úsáideoirí maidir le cliseadh i 
gcóras Galileo agus i gcórais dhomhanda 
loingseoireachta satailíte eile, nó maidir le 
comharthaí as lamháltas ó na córais sin, a 
threisítear sa limistéar cumhdaigh trína 
mbíthin; is d’úsáideoirí a bhfuil an 
tsábháilteacht riachtanach dóibh atá sí
beartaithe go príomha, go háirithe in 
earnáil na heitlíochta sibhialta chun críche 
seirbhísí aerloingseoireachta.

Leasú 108

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 45 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar na seirbhísí dá dtagraítear i mír 1 a 
sholáthar mar thosaíocht ar chríoch na 
mBallstát atá lonnaithe go geografach san 
Eoraip.

Déanfar na seirbhísí dá dtagraítear i mír 1 a 
sholáthar mar thosaíocht ar chríoch na 
mBallstát atá lonnaithe go geografach san 
Eoraip, lena n-áirítear na hAsóir, 
Maidéara agus na hOileáin Chanáracha.

Leasú 109

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 45 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

D'fhéadfaí cumhdach geografach EGNOS 
a shíneadh chuig réigiúin eile den domhan, 
go háirithe chuig críocha tíortha is 
iarrthóirí, chuig críocha tríú tíortha atá 
comhlachaithe leis an Aerspás Eorpach 
Aonair agus chuig críocha tríú tíortha i 

Féadfar cumhdach geografach EGNOS a 
leathnú chuig réigiúin eile den domhan, go 
háirithe chuig críocha tíortha is iarrthóirí, 
chuig críocha tríú tíortha atá comhlachaithe 
leis an Aerspás Eorpach Aonair agus chuig 
críocha tríú tíortha i mBeartas 
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mBeartas Comharsanachta na hEorpa, faoi 
réir féidearthacht theicniúil agus, i gcás na 
seirbhíse sábháilteachta beatha, ar bhonn 
comhaontuithe idirnáisiúnta.

Comharsanachta na hEorpa, faoi réir 
féidearthacht theicniúil, measúnú ar na 
bagairtí slándála a d’fhéadfadh a bheith 
ann don chóras agus creidiúnú slándála, 
agus, i gcás na seirbhíse sábháilteachta 
beatha, ar bhonn comhaontuithe 
idirnáisiúnta.

Leasú 110

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 45 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ní chumhdófar costas sínidh den 
sórt sin, lena n-áirítear na costais 
ghaolmhara oibríochtúla a bhaineann leis 
na réigiúin sin go sonrach, ní chumhdófar 
iad leis an mbuiséad dá dtagraítear in 
Airteagal 11. Ní chuirfidh síneadh den sórt 
sin moill ar thairiscint na seirbhísí dá 
dtagraítear i mír 1 ar fud chríocha na 
mBallstát atá lonnaithe go geografach san 
Eoraip.

3. Maidir le costas an tsínidh sin, lena 
n-áirítear na costais ghaolmhara 
oibríochtúla a bhaineann go sonrach leis na 
réigiúin sin, ní chumhdófar iad leis an 
mbuiséad dá dtagraítear in Airteagal 11, 
ach déanfaidh an Coimisiún Eorpach 
breithniú i dtaobh cláir 
chomhpháirtíochta atá ann cheana a 
shaothrú agus, más iomchuí, i dtaobh 
ionstraimí airgeadais sonracha a 
fhorbairt chun tacú leis. Ní chuirfidh an 
síneadh sin moill ar thairiscint na seirbhísí 
dá dtagraítear i mír 1 ar fud chríocha na 
mBallstát atá lonnaithe go geografach san 
Eoraip.

Leasú 111

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 46 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) na rioscaí ar gné dhílis iad de 
reáchtáil Galileo agus EGNOS a bhainistiú 
agus a laghdú;

(a) na rioscaí is gné dhílis de reáchtáil 
agus soláthar seirbhísí Galileo agus 
EGNOS a bhainistiú agus a laghdú;

Leasú 112
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 46 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) an riosca go mbeadh Trasnaíocht 
Radaimhinicíochta ann a bhainistiú agus 
a laghdú.

Leasú 113

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 47 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Comhoiriúnacht agus idir-inoibritheacht Comhoiriúnacht, idir-inoibritheacht agus 
caighdeánú

Leasú 114

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 47 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Féachfaidh Galileo agus EGNOS 
le caighdeáin agus deimhnithe 
idirnáisiúnta a chomhlíonadh; go 
sonrach, oibreoidh na húdaráis inniúla i 
gcomhar le chéile chun córas 
deimhniúchán a leagan síos atá tiomanta 
d’earnáil an iompair d’iarnród, earnáil 
an iompair de bhóthar, earnáil an 
aeriompair agus earnáil na 
loingseoireachta.

Leasú 115

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 47 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2b. GALILEO agus EGNOS, agus na 
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seirbhisí a sholáthraíonn siad, beidh siad 
ar comhréir le glacadóirí bonneagair 
iompair áirithe, ag féachaint chomh 
maith d’earnálacha straitéiseacha a 
bheidh ann amach anseo amhail 
carranna uathrialaitheacha agus 
carranna nasctha, agus feithiclí aeir gan 
foireann (UAVanna).

Leasú 116

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 48 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Is ionann Copernicus agus an 
chomhchuid shibhialta de chlár an 
Aontais um fhaire na Cruinne, agus is ar 
bhunúsáideoirí atá a sheasamh. 
Áiritheoidh sé go mbeidh rochtain 
uathrialaitheach ann ar eolas comhshaoil 
agus ar phríomhtheicneolaíochtaí i leith 
sonraí agus faisnéis de chuid chóras um 
fhaire na Cruinne a ghintear trí 
sheirbhisí, agus ar an dóigh sin, beidh an 
tAontas in ann cinnteoireacht 
neamhspleách a bhaint amach agus 
bearta a dhéanamh i réimsí an 
chomhshaoil, an athraithe aeráide, na 
cosanta sibhialta, na slándála agus na 
sábháilteachta, amhail mar a dhéantar i 
gcás earnáil an iompair.

Leasú 117

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 50 – mír 1 – pointe a – fleasc 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– faireachán ar talamh agus 
talmhaíocht chun faisnéis a sholáthar faoi 
chumhdach talún, úsáid talún agus athrú ar 
úsáid talún, limistéir uirbeacha, cainníocht 
agus cáilíocht uisce intíre, foraoiseacha, 

– faireachán ar talamh, forbairt 
bonneagair agus talmhaíocht chun faisnéis 
a sholáthar faoi chumhdach talún, úsáid 
talún agus athrú ar úsáid talún, limistéir 
uirbeacha, cainníocht agus cáilíocht uisce 
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talmhaíochta agus acmhainní nádúrtha eile, 
bithéagsúlacht agus cróisféar;

intíre, foraoiseacha, talmhaíochta agus 
acmhainní nádúrtha eile, bithéagsúlacht 
agus cróisféar;

Leasú 118

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 50 – mír 1 – pointe a – fleasc 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- Seirbhisí iompair chun iompar 
talaimh, muirí, aeir agus spáis a 
dhéanamh níos cliste, níos éifeachtúla, 
níos sábháilte, níos sláine, níos 
inbhuanaithe agus níos comhtháite.

Leasú 119

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 50 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) sásra chun seirbhisí Copernicus a 
mhéadú chun tacú le bearta eile de chuid 
an Aontais.

Leasú 120

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 50 – mír 1 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) Breis seirbhisí faireacháin, 
tuairiscithe agus seirbhísí um dhearbhú  
comhlíontachta, lena gcumhdaítear 
réimsí téamacha eile a rialaíonn an 
tAontas Eorpach. 

Leasú 121
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 50 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áireofar faoi Copernicus bearta lena 
dtacaítear leis na seirbhísí iartheachtach 
a bhaineann le Copernicus, agus an méid 
seo a leanas á chur chun cinn:

(a) leas a bhaint as sonraí institiúideacha 
agus as faisnéis institiúideach chun 
críocha seirbhisí faireacháin, tuairiscithe 
agus seirbhisí um dhearbhú 
comhlíontachta chun tacú le húdaráis 
phoiblí;

(b) seirbhisí a thairgtear ar bhonn 
tráchtála;

(c) seirbhisí mapála i gcomhair 
fhaireachán agus cosaint na 
hoidhreachta cultúrtha.

Leasú 122

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 53 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) bunú, forbairt agus oibríocht líonra 
braiteoirí ar talamh agus/nó sa spás de 
chuid na mBallstát, lena náirítear braiteoirí 
arna bhforbairt trí Gníomhaireacht Spáis na 
hEorpa agus braiteoirí an Aontais arna 
noibriú ar an leibhéal náisiúnta, chun 
suirbhé agus rianú a dhéanamh ar réada 
agus chun catalóg Eorpach de réada spáis a 
tháirgeadh a bheidh curtha in oiriúint do 
riachtanais na núsáideoirí dá dtagraítear in 
Airteagal 55;

(a) bunú, forbairt agus oibríocht líonra 
braiteoirí ar talamh agus/nó sa spás de 
chuid na mBallstát, lena n-áirítear 
braiteoirí arna bhforbairt trí 
Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa agus 
braiteoirí an Aontais arna n-oibriú ar an 
leibhéal náisiúnta, chun suirbhé agus rianú 
a dhéanamh ar réada agus chun catalóg 
Eorpach de réada spáis a tháirgeadh, faoi 
dheireadh 2023, a bheidh curtha in oiriúint 
do riachtanais na n-úsáideoirí dá 
dtagraítear in Airteagal 55;

Leasú 123

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 58 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 58 a

Faireachán ar sholáthar SST agus ar an 
éileamh air

Roimh 31 Nollaig 2024, déanfaidh an 
Coimisiún meastóireacht ar chur chun 
feidhme ghné GOVSATCOM, go háirithe 
maidir le héabhlóid riachtanais na n-
úsáideoirí i dtaca le hacmhainneacht na 
mbraiteoirí sa spás agus ar talamh. Sa 
mheastóireacht sin, scrúdófar go háirithe 
an gá atá le breis bonneagar spáis agus 
talaimh. Beidh ag gabháil leis an 
meastóireacht, más gá, togra iomchuí le 
haghaidh forbairt bonneagar breise spáis 
agus talaimh faoi chomhchuid SST.

Réasúnú

Ba cheart don Aontas Eorpach a bheith níos uaillmhianaí i dtaca leis an dá thionscnamh nua, 
SSA agus GOVSATCOM. Ós rud é go bhfuil buiséad méadaithe á iarraidh againn, is féidir 
linn níos mó gníomhaíochtaí a áireamh.

Leasú 124

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 59 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Féadfar tacú leis na 
gníomhaíochtaí seo leis an bhfeidhm 
aimsire spáis:

1. Tacófar leis na gníomhaíochtaí seo 
a leanas leis an bhfeidhm aimsire spáis:

Réasúnú

Ba cheart don Aontas Eorpach a bheith níos uaillmhianaí i dtaca leis an dá thionscnamh nua, 
SSA agus GOVSATCOM. Ós rud é go bhfuil buiséad méadaithe á iarraidh againn, is féidir 
linn níos mó gníomhaíochtaí a áireamh.

Leasú 125
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 60 – mír 1 – an chuid réamhráiteach
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Féadfaidh comhpháirt NEO tacú 
leis na gníomhaíochtaí seo a leanas:

1. Tacóidh comhpháirt NEO leis na 
gníomhaíochtaí seo a leanas:

Leasú 126

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 60 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh an Coimisiún bearta an 
Aontais agus na n-údarás poiblí náisiúnta a 
bhaineann le cosaint shibhialta a 
chomhordú i gcás ina ndéanfar amach go 
bhfuil NEO ag teacht i ngiorracht don 
domhan.

2. Déanfaidh an Coimisiún bearta an 
Aontais agus na n-údarás poiblí náisiúnta a 
bhaineann le cosaint shibhialta a 
chomhordú i gcás ina bhfionnfar go bhfuil 
NEO ag teacht i ngiorracht don domhan.

Leasú 127

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 61 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) forbairt, tógáil agus oibríochtaí 
bhonneagar chuid na talún;

(a) forbairt, tógáil agus oibríochtaí 
bhonneagar chuid na talún agus na coda sa 
spás;

Leasú 128

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 62 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Glacfaidh an Coimisiún, trí bhíthin 
gníomhartha cur chun feidhme, na 
ceanglais oibríochtúla maidir le seirbhísí a 
sholáthrófar faoi GOVSATCOM agus 
beidh na ceanglais sin i bhfoirm 
sonraíochtaí teicniúla maidir le cásanna 
úsáide a bhaineann le bainistiú géarchéime, 
faireachán agus bainistiú 

2. Glacfaidh an Coimisiún, trí bhíthin 
gníomhartha cur chun feidhme, na 
ceanglais oibríochtúla maidir le seirbhísí a 
sholáthrófar faoi GOVSATCOM agus 
beidh na ceanglais sin i bhfoirm 
sonraíochtaí teicniúla maidir le cásanna 
úsáide a bhaineann le bainistiú géarchéime, 
faireachán agus bainistiú 
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príomhbhonneagar, lena náirítear líonraí 
cumarsáide taidhleoireachta. Beidh na 
sonraíochtaí oibríochtúla sin bunaithe ar an 
mionanailís ar riachtanais úsáideoirí agus 
cuirfear san áireamh iontu na riachtanais a 
bhaineann le trealamh agus líonraí 
úsáideoirí atá ann cheana. Glacfar na 
gníomhartha cur chun feidhme sin i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 
107(3).

príomhbhonneagar, lena náirítear líonraí 
cumarsáide taidhleoireachta. Beidh na 
sonraíochtaí oibríochtúla sin bunaithe ar an 
mionanailís ar riachtanais úsáideoirí agus 
cuirfear san áireamh iontu na riachtanais a 
bhaineann le trealamh agus líonraí 
úsáideoirí atá ann cheana. Glacfar na 
gníomhartha cur chun feidhme sin i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 
107(3). Féadfar cásanna úsáide eile a 
chur leo sin, más iomchuí, tráth ar bith, 
bunaithe ar an éileamh iarbhír i measc 
úsáideoirí sna Ballstáit, agus sonraíochtaí 
teicniúla comhfhreagracha ina dhiaidh 
sin.

Leasú 129

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 62 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Glacfaidh an Coimisiún, trí bhíthin 
gníomhartha cur chun feidhme, an phunann 
le haghaidh seirbhísí a sholáthrófar faoi 
GOVSATCOM i bhfoirm liosta catagóirí 
acmhainní agus seirbhísí cumarsáide 
satailíte agus a dtréithe, lena n-áirítear 
cumhdach, minicíocht, bandaleithead, 
trealamh úsáideoirí agus gnéithe slándála. 
Beidh na bearta sin bunaithe ar na 
ceanglais oibríochtúla agus slándála dá 
dtagraítear i mír 1 agus cuirfear na 
seirbhísí a sholáthrófar d'úsáideoirí ar 
leibhéal an Aontais in ord tosaíochta sna 
ceanglais sin. Glacfar na gníomhartha cur 
chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós 
imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 107(3).

3. Glacfaidh an Coimisiún, trí bhíthin 
gníomhartha cur chun feidhme, an phunann 
le haghaidh seirbhísí a sholáthraítear faoi 
GOVSATCOM i bhfoirm liosta catagóirí 
acmhainní agus seirbhísí cumarsáide 
satailíte agus a dtréithe, lena n-áirítear 
cumhdach, minicíocht, bandaleithead, 
trealamh úsáideoirí agus gnéithe slándála. 
Beidh na bearta sin bunaithe ar na 
ceanglais oibríochtúla agus slándála dá 
dtagraítear i mír 1. Glacfar na gníomhartha 
cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an 
nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 107(3).

Leasú 130

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 62 – mír 3 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Leis an bpunann seirbhísí dá 
dtagraítear i mír 3, déanfar seirbhisí atá 
ann cheana agus atá ar fáil ar bhonn 
tráchtála a chur san áireamh chun nach 
ndéanfaí saobhadh ar an iomaíochas sa 
mhargadh inmheánach.

Leasú 131
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 63 –mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) daoine dlítheanacha atá 
cuíchreidiúnaithe chun acmhainní nó 
seirbhísí satailíte a sholáthar i gcomhréir 
leis an nós imeachta creidiúnaithe slándála 
in Airteagal 36, ar bhonn na gceanglas 
slándála sonrach maidir leis an 
gcomhpháirt GOVSATCOM dá 
dtagraítear in Airteagal 34(1).

(b) daoine dlítheanacha atá 
cuíchreidiúnaithe chun acmhainní nó 
seirbhísí satailíte a sholáthar i gcomhréir 
leis an nós imeachta creidiúnaithe slándála 
in Airteagal 36.

Leasú 132

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 63 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) Maidir le soláthraithe acmhainní 
nó seirbhísí cumarsáide satailíte faoin 
gcomhchuid sin, comhlíonfaidh siad na 
ceanglais slándála shonracha i leith 
chomhchuid GOVSATCOM arna socrú i 
gcomhréir le hAirteagal 34 (1).

Leasú 133

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 65 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfar acmhainní, seirbhísí agus 
trealamh úsáideoirí cumarsáide satailíte 
comhthiomsaithe a chomhroinnt agus a 
chur in ord tosaíochta idir rannpháirtithe in 
GOVSATCOM ar bhonn anailís ar na 
rioscaí slándála a dhéanfaidh úsáideoirí ar 
leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal 
náisiúnta. Tabharfar tosaíocht 
d'úsáideoirí ar leibhéal an Aontais sa 
chomhroinnt sin agus a chur in ord 
tosaíochta sin.

1. Déanfar acmhainní, seirbhísí agus 
trealamh úsáideoirí cumarsáide satailíte 
comhthiomsaithe a chomhroinnt agus a 
chur in ord tosaíochta idir rannpháirtithe in 
GOVSATCOM ar bhonn anailís ar na 
rioscaí slándála a dhéanfaidh úsáideoirí ar 
leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal 
náisiúnta.

Leasú 134

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 66 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Le Moil GOVSATCOM, déanfar 
seirbhisí atá ann cheana agus atá ar fáil 
ar bhonn tráchtála a chur san áireamh 
chun nach ndéanfaí saobhadh ar an 
iomaíochas sa mhargadh inmheánach.

Leasú 135

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 67 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Faoi dheireadh 2021, agus i 
gcomhréir le hAirteagal 105, glacfaidh an 
Coimisiún gníomh tarmligthe maidir le 
forálacha i dtaca le rialachas 
GOVSATCOM.

Leasú 136

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 69 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Roimh dheireadh 2024, déanfaidh an 
Coimisiún meastóireacht ar chur chun 
feidhme na comhpháirte GOVSATCOM, 
go háirithe maidir le héabhlóid riachtanais 
na núsáideoirí i dtaca leis an acmhainn 
cumarsáide satailíte. Leis an meastóireacht 
sin, scrúdófar go háirithe an gá atá le 
bonneagar spáis breise. Beidh ag gabháil 
leis an meastóireacht, i gcás inarb iomchuí, 
togra iomchuí le haghaidh bonneagar spáis 
breise faoin gcomhpháirt GOVSATCOM.

Beidh GOVSATCOM ag feidhmiú faoi 
dheireadh 2023. Roimh dheireadh 2024, 
déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar 
chur chun feidhme na comhpháirte 
GOVSATCOM, go háirithe maidir le 
héabhlóid riachtanais na n-úsáideoirí i 
dtaca leis an acmhainn cumarsáide 
satailíte. Leis an meastóireacht sin, 
scrúdófar go háirithe an gá atá le 
bonneagar spáis breise. Beidh ag gabháil 
leis an meastóireacht, i gcás inarb iomchuí, 
togra iomchuí le haghaidh bonneagar spáis 
breise faoin gcomhpháirt GOVSATCOM.

Leasú 137

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 73 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Ceapfar comhaltaí agus comhaltaí 
malartacha an Bhoird Riaracháin ar bhonn 
a gcuid eolais i réimse príomhchúraimí na 
Gníomhaireachta, agus scileanna ábhartha 
bainistíochta, riaracháin agus buiséadacha 
á gcur san áireamh. Féachfaidh Parlaimint 
na hEorpa, an Coimisiún agus na Ballstáit 
le hathrú a n-ionadaithe ar an mBord 
Riaracháin a theorannú, chun a áirithiú go 
mbeidh gníomhaíochtaí an Bhoird 
leanúnach. Díreoidh na páirtithe uile ar 
ionadaíocht chothrom idir fir agus mná a 
bhaint amach ar an mBord Riaracháin.

4. Ceapfar comhaltaí agus comhaltaí 
malartacha an Bhoird Riaracháin ar bhonn 
a gcuid eolais i réimse chúraimí na 
Gníomhaireachta, agus scileanna ábhartha 
bainistíochta, riaracháin agus buiséadacha 
á gcur san áireamh. Féachfaidh Parlaimint 
na hEorpa, an Coimisiún agus na Ballstáit 
le hathrú a n-ionadaithe ar an mBord 
Riaracháin a theorannú, chun a áirithiú go 
mbeidh gníomhaíochtaí an Bhoird 
leanúnach. Díreoidh na páirtithe uile ar 
ionadaíocht chothrom idir fir agus mná a 
bhaint amach ar an mBord Riaracháin.

Leasú 138

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 101 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Saineoidh an Coimisiún 
modheolaíocht chun foráil a dhéanamh 
maidir le táscairí cáilíochtúla i gcomhair 



AD\1165367GA.docx 63/67 PE626.706v02-00

GA

measúnú cruinn ar an dul chun cinn 
ionsar na cuspóirí ginearálta a leagtar 
amach in Airteagal 4 (a), (b) agus (c) a 
bhaint amach. Ar bhonn na 
modheolaíochta sin, comhlánóidh an 
Coimisiún an Iarscríbhinn, faoin 1 
Eanáir 2012 ar a dhéanaí.

Leasú 139

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 101 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Leis an gcóras tuairiscithe 
feidhmíochta áiritheofar go mbaileofar na 
sonraí is gá chun faireachán a dhéanamh ar 
chur chun feidhme an chláir, go mbaileofar 
iad ar dhóigh atá éifeachtúil éifeachtach 
tráthúil. Chuige sin, forchuirfear ceanglais 
chomhréireacha tuairiscithe ar fhaighteoirí 
cistí ón Aontas agus, i gcás inarb ábhartha, 
ar na Ballstáit.

3. Leis an gcóras tuairiscithe 
feidhmíochta, áiritheofar go mbeidh na 
sonraí le haghaidh faireachán ar chur chun 
feidhme agus ar thorthaí an chláir 
oiriúnach chun mionanailís a dhéanamh 
ar an dul chun cinn a dhéantar agus ar 
na deacrachtaí a bhíonn ann agus go 
ndéanfar na sonraí sin a bhailiú ar dhóigh 
atá éifeachtúil, éifeachtach agus tráthúil. 
Chuige sin, forchuirfear ceanglais 
chomhréireacha tuairiscithe ar fhaighteoirí 
cistí ón Aontas agus, i gcás inarb ábhartha, 
ar na Ballstáit.

Leasú 140

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 102 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh an Coimisiún 
meastóireachtaí ar an gClár go luath sa 
chaoi go bhféadfar iad a úsáid sa phróiseas 
cinnteoireachta.

1. Déanfaidh an Coimisiún 
meastóireachtaí ar an gClár go tráthúil sa 
dóigh agus go bhféadfar leas a bhaint astu 
sa phróiseas cinnteoireachta. Déanfar 
foráil freisin sna meastóireachtaí maidir 
le measúnú cáilíochtúil ar an dul chun 
cinn ionsar na cuspóirí ginearálta a 
leagtar amach in Airteagal 4 a bhaint 
amach.
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Leasú 141

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 102  –mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar meastóireacht eatramhach 
ar an gClár ach a mbeidh faisnéis 
leordhóthanach ar fáil ar chur chun 
feidhme an Chláir, ach tráth nach faide ná 
ceithre bliana ó thosach chur chun feidhme 
an Chláir.

2. Déanfar meastóireacht eatramhach 
ar an gclár nuair a bheidh faisnéis 
leordhóthanach ar fáil ar chur chun 
feidhme an chláir, ach déanfar í tráth nach 
déanaí ná trí bliana ó thosach chur chun 
feidhme an chláir.

Leasú 142
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 102 – mír 6 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Faoin 30 Meitheamh 2024, agus gach trí 
bliana tar éis sin, déanfaidh an Coimisiún 
meastóireacht ar fheidhmíocht na 
Gníomhaireachta, i leith a cuspóirí, a 
sainordú, a cúraimí agus a suíomh, i 
gcomhréir le treoirlínte ón gCoimisiún. 
Rachfar i ngleic go háirithe sa 
mheastóireacht leis an riachtanas a 
d'fhéadfadh a bheith ann sainordú na 
Gníomhaireachta a athrú, agus leis na 
himpleachtaí airgeadais a bheadh le haon 
athrú den sórt sin Rachfar i ngleic leis ann 
freisin le beartas na Gníomhaireachta 
maidir le coinbhleachtaí leasa agus le 
neamhspleáchas agus uathriail an Bhoird 
um Chreidiúna Slándála.

Faoin 30 Meitheamh 2024, agus gach trí
bliana dá éis sin, déanfaidh an Coimisiún 
meastóireacht ar fheidhmíocht na 
Gníomhaireachta, i leith a cuspóirí, a 
sainordú, a cúraimí agus a suíomhanna, i 
gcomhréir le treoirlínte ón gCoimisiún. 
Rachfar i ngleic go háirithe sa 
mheastóireacht leis an riachtanas a 
d'fhéadfadh a bheith ann sainordú na 
Gníomhaireachta a athrú, go háirithe 
maidir leis an bhféidearthacht cúraimí 
breise a chur uirthi, i gcomhréir le 
hAirteagal 30, agus leis na himpleachtaí 
airgeadais a bheadh ann le haon athrú den 
sórt sin. Tabharfar aghaidh inti freisin ar 
bheartas na Gníomhaireachta maidir le 
coinbhleachtaí leasa agus le 
neamhspleáchas agus uathriail an Bhoird 
um Chreidiúna Slándála.

Leasú 143

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 110 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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3a. I gcomhar leis an 
nGníomhaireacht, déanann an Coimisiún 
plean idirthréimhseach a ullmhú chun 
cistiú agus pearsanra iomchuí na 
Gníomhaireachta a áirithiú chun gur 
féidir leis an nGníomhaireacht cúraimí dá 
dtagraítear sa Rialachán seo a dhéanamh. 
Maidir leis na cúraimí sin nach bhfuil 
cistiú ná pearsanra iomchuí ag an 
nGníomhaireacht ina leith faoi láthair, 
saineoidh an Coimisiún bearta chun a 
áirithiú go ndéanfar go leordhóthanach 
iad le linn na hidirthréimhse, nach 
mbeidh níos faide ná dhá bhliain tar éis 
an Rialachán a chur i bhfeidhm.
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