
RR\1206402GA.docx PE650.658v02-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

Parlaimint na hEorpa
2019-2024

Suí iomlánach

A9-0105/2020

2.6.2020

TUARASCÁIL
ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh 
a thabhairt don Phortaingéil, don Spáinn, don Iodáil agus don Ostair
(COM(2020)0200 – C9-0127/2020 – 2020/2068(BUD))

An Coiste um Buiséid

Rapóirtéir: José Manuel Fernandes



PE650.658v02-00 2/15 RR\1206402GA.docx

GA

PR_BUD_Funds

CLÁR

Leathanach

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA .....................................3

IARSCRÍBHINN: CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN 
gCOMHAIRLE...........................................................................................................................5

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN..........................................................................................................7

LITIR ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT RÉIGIÚNACH........................................................12

FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH......................................14

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH........15



RR\1206402GA.docx 3/15 PE650.658v02-00

GA

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le 
Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don 
Phortaingéil, don Spáinn, don Iodáil agus don Ostair
(COM(2020)0200 – C9-0127/2020 – 2020/2068(BUD))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle (COM(2020)0200 – C9-0127/2020),

– ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 
lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh1,

– ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 
2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-20202, agus go 
háirithe Airteagal 10 de,

– ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na 
hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, le comhar i 
gcúrsaí buiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais3, agus go háirithe pointe 11 de,

– ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A9-0105/2020),

1. á chur in iúl gur díol sásaimh di an cinneadh mar chomhartha dhlúthpháirtíocht an Aontais 
le saoránaigh an Aontais agus leis na réigiúin atá buailte ag na tubaistí nádúrtha;

2. á chur i bhfáth a dheargriachtanaí is atá sé cúnamh airgeadais a chur ar fáil trí Chiste 
Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (‘an Ciste’) do na réigiúin san Aontas ar bhuail 
tubaistí nádúrtha iad in 2019;

3. á mheas go mbeidh an cúnamh airgeadais a chuirfear ar fáil do na Ballstáit faoi réir 
dáileadh cothrom ar na réigiúin agus na limistéir is mó atá buailte;

4. á chur i bhfios, mar gheall ar an athrú aeráide, go mbeidh tubaistí nádúrtha ag éirí níos 
foréigní agus go dtarlóidh siad níos minice ná riamh; á iarraidh go ndéanfar an Ciste a 
athchóiriú sa chreat airgeadais ilbhliantúil atá le teacht chun iarmhairtí an athraithe 
aeráide amach anseo a chur san áireamh, agus á chur i bhfáth ag an am céanna nach bhfuil 
sa Chiste ach ionstraim íceach agus go n-éilíonn an t-athrú aeráide go príomha beartas 
coisctheach i gcomhréir le Comhaontú Pháras agus leis an gComhaontú Glas;

5. á mheabhrú, de réir Airteagail 174 agus 349 CFAE, go saothróidh an tAontas Eorpach a 
chuid gníomhaíochtaí ar mhaithe lena chomhtháthú críochach a neartú agus saintréithe 

1 IO L 311, 14.11.2002, lch. 3.
2 IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.
3 IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.
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agus srianta speisialta na réigiún is forimeallaí á gcur san áireamh; á chur i bhfios go 
bhfuil tionchar sóisialta agus eacnamaíoch níos mó ag an tubaiste nádúrtha céanna i 
réigiún forimeallach ná mar a bheadh aige in aon réigiún Eorpach eile agus dá bhrí sin go 
bhfuil an téarnamh níos moille; á chreidiúint, dá bhrí sin, gur cheart go mbainfeadh na 
réigiúin is forimeallaí tairbhe as cistiú méadaithe faoi raon feidhme an Chiste;

6. ag formheas an chinnidh a ghabhann leis an rún seo;

7. á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle 
agus socrú a dhéanamh dá fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

8. á threorú dá hUachtarán an rún seo, mar aon leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis, a chur 
ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.
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IARSCRÍBHINN: CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN 
gCOMHAIRLE

maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a 
thabhairt don Phortaingéil, don Spáinn, don Iodáil agus don Ostair

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 lena 
mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh4, agus go háirithe Airteagal 4(3) de,

ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, 
an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, le comhar i gcúrsaí 
buiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais5, agus go háirithe pointe 11 de,

ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

de bharr an mhéid seo a leanas:

(1) Tá sé d’aidhm ag Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (‘an Ciste’) a chur ar 
chumas an Aontais freagairt thapa, éifeachtúil agus sholúbtha a thabhairt ar staideanna 
éigeandála chun dlúthpháirtíocht a léiriú le muintir na réigiún a bheadh thíos le tubaistí 
nádúrtha iad a léiriú. 

(2) Níl an Ciste le dul thar shuim uasta bhliantúil de EUR 500 000 000 (praghsanna 2011), 
mar a leagtar síos in Airteagal 10 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón 
gComhairle6.

(3) An 8 Samhain 2019, tar éis eachtraí adhaimsire sna hAsóir, chuir an Phortaingéil 
isteach iarratas go slógfaí an Ciste.

(4) An 28 Samhain 2019, tar éis báisteach fhoircneach a bhí ina chúis le tuilte i réigiúin 
Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha agus na hAndalúise, chuir an Spáinn isteach 
iarratas go slógfaí an Ciste. 

(5) An 10 Eanáir 2020, tar éis eachtraí adhaimsire i 17 réigiún i bhfómhar 2019, chuir an 
Iodáil iarratas isteach go slógfaí an Ciste.

(6) An 29 Eanáir 2020, tar éis eachtraí adhaimsire a tharla i mí na Samhna 2019, chuir an 
Ostair iarratas isteach go slógfaí an Ciste.

(7) Comhlíonann na hiarratais ón bPortaingéil, ón Spáinn, ón Iodáil agus ón Ostair na 
coinníollacha i dtaca le ranníocaíocht airgeadais a thabhairt ón gCiste, mar a leagtar 
síos in Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002.

4 IO L 311, 14.11.2002, lch. 3.
5 IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.
6 Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat 
airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020 (IO L 347, 20.12.2013, lch. 884).
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(8) Dá bhrí sin, ba cheart an Ciste a shlógadh chun ranníocaíocht airgeadais a sholáthar 
don Phortaingéil, don Spáinn agus don Ostair.

(9) Chun giorrú a oiread agus is féidir ar an am a thógfaidh sé an Ciste a shlógadh, ba 
cheart feidhm a bheith ag an gCinneadh seo ó dháta a ghlactha,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1
Maidir le buiséad ginearálta an Aontais don bhliain airgeadais 2020, déanfar Ciste 
Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh sna bealaí a leanas faoi chomhair 
gealltanas agus leithreasuithe íocaíochtaí:

(a) soláthrófar an méid EUR 8 212 697 don Phortaingéil;

(b) soláthrófar an méid EUR 56 743 358 don Spáinn;

(c) soláthrófar an méid EUR 211 707 982 don Iodáil;

(d) soláthrófar an méid EUR 2 329 777 ar fáil don Ostair.

Airteagal 2
Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.
Beidh feidhm aige ón … [dáta ar a nglacfar an cinneadh].
Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle
An tUachtarán An tUachtarán

 Dáta le cur isteach ag an bParlaimint roimh fhoilsiú in IO.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (an ‘Ciste’ 
feasta) a shlógadh chun cúnamh airgeadais a dheonú i ndáil le heachtraí adhaimsire a tharla sa 
Phortaingéil, sa Spáinn, san Iodáil agus san Ostair le linn fhómhar 2019.

An Phortaingéil – Hairicín

I mí Dheireadh Fómhair 2019, ghluais Hairicín Lorenzo trí na hAsóir, rud a rinne damáiste 
tromchúiseach do bhonneagair phoiblí, amhail calafoirt, uisce, líonraí fuinnimh agus 
cumarsáide, bóithre, aerfoirt, scoileanna agus ospidéil. Bhí tionchar mór ag an tubaiste freisin 
ar bhonneagair phríobháideacha, ar ghnólachtaí, ar earnálacha an iascaigh agus na talmhaíochta 
agus ar an turasóireacht. 

San iarratas a rinne siad, a fuair an Coimisiún an 8 Samhain 2019, mheas údaráis na Portaingéile 
gurbh ionann an damáiste díreach iomlán agus EUR 328,5 milliún nó 8,4 % d’OTI an réigiúin 
atá buailte. Tá sé sin go mór os cionn an luacha tairsí le haghaidh CDAE a shlógadh i réigiún 
leibhéal NUTS 2, arb ionann é agus 1 % de OTI réigiúnach i gcás na réigiún is forimeallaí, 
amhail na hAsóir. Dá bhrí sin, cáilíonn an tubaiste mar ‘thubaiste nádúrtha réigiúnach’ de réir 
bhrí Airteagal 2(3) de Rialachán CDAE.

Mheas an Phortaingéil gurbh ionann costas iomlán na n-oibríochtaí éigeandála agus aisghabhála 
riachtanacha incháilithe, mar a shainmhínítear faoi Airteagal 3(2) den Rialachán, agus EUR 
279,3 milliún. Baineann sé seo beagnach go hiomlán leis na costais a bhaineann le hathbhunú 
an bhonneagair iompair, go háirithe calafoirt. 

Tagann an réigiún atá buailte faoi chatagóir na ‘réigiún lagfhorbartha’ faoi Chistí Struchtúracha 
agus Infheistíochta na hEorpa (CSIE) don tréimhse maoiniúcháin 2014-2020. Níor dhearbhaigh 
údaráis na Portaingéile go raibh sé ar intinn acu cistiú a athdháileadh ó chláir Chistí SIE i dtreo 
bearta téarnaimh. 

I gcomhréir leis an gcleachtas roimhe seo, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún ráta 2,5 % den 
damáiste díreach iomlán a chur i bhfeidhm i gcásanna a thagann faoin bhforáil maidir le 
‘tubaistí réigiúnacha’. Dá bhrí sin, is é EUR 8 212 697 méid iomlán an chúnaimh atá 
beartaithe.

D’iarr an Phortaingéil airleacan mar a leagtar síos in Airteagal 4a den Rialachán. An 
11 Nollaig 2019 ghlac an Coimisiún Cinneadh Cur Chun Feidhme C(2019) 9067 lena 
ndearnadh airleacan 10 % arbh fhiú EUR 821 270 í a íoc ar bhonn na ranníocaíochta airgeadais 
ón Aontas a raibh coinne léi. Íocadh an t-airleacan ina iomláine.

An Spáinn - Díle

An 9 Meán Fómhair 2019, tháinig feiniméan meitéareolaíoch as an ngnáth ar a tugadh “lagrach 
aonair ar airde mhór” (Depresión Aislada en Niveles Altos, DANA) ar an taobh thoir theas den 
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Spáinn. Tá báisteach an-mhór mar shaintréith ag an bhfeiniméan seo, rud a sháraigh na taifid le 
140 bliain anuas agus mar thoradh air sin bhí tuilte tromchúiseacha i limistéir mhóra de 
Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha agus an Andalúis. Fuair ochtar bás mar gheall ar an 
tubaiste, cuireadh iallach ar na mílte duine aslonnú agus rinneadh damáiste suntasach do 
bhóithre, do bhonneagar iarnróid agus aerfoirt, do ghréasáin uisce, don bhonneagar cosanta, 
don chomhshaol agus do thithe príobháideacha. Chomh maith leis sin, tharla creimeadh 
suntasach ar thránna agus rinneadh damáiste do bhonneagar cósta.

Agus iad ag cur i bhfeidhm an 28 Samhain 2019, a tugadh cothrom le dáta an 18 Nollaig 2019 
agus an 29 Eanáir 2020 arna iarraidh sin don Choimisiún, chuir údaráis na Spáinne meastacháin 
damáiste de EUR 2 269,7 milliún i láthair, a chomhfhreagraíonn do 2,65 % de OTI réigiúnach 
ualaithe (meán-OTI ualaithe ag cion an damáiste i ngach réigiún). Is réigiúin leibhéal NUTS 2 
iad na ceithre réigiún lena mbaineann (Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La 
Mancha agus an Andalúis). Mar thoradh air sin, tá an t-iarratas incháilithe faoi na critéir do 
‘thubaiste réigiúnach’ mar a leagtar síos in Airteagal 2(3) den Rialachán, ar dá réir atá luach 
tairsí le haghaidh damáiste díreach cothrom le 1,5 % de OTI réigiúin. 

Meastar gurb é EUR 650,6 milliún costas na n-oibríochtaí éigeandála agus aisghabhála, agus is 
le hoibríochtaí glantacháin agus deisiúcháin bhonneagair a bhain na sciartha is mó.

Faoi Chiste SIE tugtar ‘réigiúin trasdula’ ar thrí cinn de na réigiúin a buaileadh (Murcia, 
Castilla-La Mancha agus Andalúis) agus tugtar ‘réigiún níos forbartha’ ar Communidad 
Valenciana. Níor léiríodh aon rún cistiú CSIE a ath-leithdháileadh ar bhearta téarnaimh.

Arís, i gcomhréir leis an gcleachtas roimhe seo, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún ráta 2,5 % 
den damáiste díreach iomlán a chur i bhfeidhm i gcásanna a thagann faoin bhforáil maidir le 
‘tubaistí réigiúnacha’. Dá bhrí sin, is é EUR 56 743 358 méid iomlán an chúnaimh atá 
beartaithe.  

D’iarr an Spáinn go n-íocfaí airleacan. An 13 Feabhra 2020 ghlac an Coimisiún Cinneadh Cur 
Chun Feidhme C(2019) 9067 lena ndearnadh airleacan 10 % a íoc ar bhonn na ranníocaíochta 
airgeadais ón gCiste a raibh coinne léi.  Ina dhiaidh sin, íocadh ina iomláine méid 
comhfhreagrach de EUR 5 674 336.

An Iodáil - Eachtraí adhaimsire

Ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair agus i mí na Samhna 2019 bhuail sraithe d’eachtraí 
adhaimsire an chuid is mó de chríoch na hIodáile ón tuaisceart go dtí an deisceart agus ba iad 
ba chúis le damáiste tromchúiseach, idir thuilte agus sciorrthaí talún, agus tuilte tubaisteacha 
na Veinéise mar an chuid is measa de. Bhain damáiste do 17 réigiún agus ba iad Veneto, 
Piedmont, Liguria, an tSicil agus Emilia Romagna na réigiúin ba mhó a buaileadh. Ba in Veneto 
amháin, agus i gcathair na Veinéise go háirithe, áit a raibh drochthuilte, a rinneadh beagnach 
trian den damáiste iomlán (EUR 1,8 billiún). De réir anailís an Choimisiúin, féadfar na 
himeachtaí aimsire faoin iarratas seo a mheas mar imeacht amháin ó thaobh meitéareolaíochta 
de. 
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I ngach réigiún lena mbaineann, chuir an tubaiste isteach go mór ar an ngréasán bóithre trí 
sciorradh talún agus crainn tite, trí chur isteach ar na gréasáin abhann, trí shleamhnuithe fána 
agus trí thuilte i bhfoirgnimh phoiblí agus phríobháideacha. Bhí an adhaimsir ina cúis le 
caillteanais mhóra don gheilleagar a bhaineann le hadhmad, le talmhaíocht agus le 
turasóireacht, le damáiste suntasach do láithreáin faoi chosaint Natura 2000, agus le cur isteach 
ar gléasraí cóireála córas séarachais, líonraí leictreachais agus líonraí gáis.

In Veneto, bhí tuilte ina gcúis le damáiste ollmhór do réadmhaoin phoiblí agus phríobháideach, 
do ghníomhaíochtaí tionsclaíochta tráchtála agus eacnamaíocha agus do sheirbhísí treasacha. 
Bhí buaic taoide níos mó ná 187 cm os cionn leibhéal na farraige ina cúis le tuilte in os cionn 
85 % de chathair na Veinéise, rud a bhí ina chúis le damáiste suntasach d’oidhreacht chultúrtha 
agus ealaíonta lár stairiúil na Veinéise, lena n-áirítear damáiste do dhéantáin agus do 
shócmhainní páipéir amhail leabhair, lámhscríbhinní agus cartlanna. 

An 10 Eanáir 2020, rinne údaráis na hIodáile iarratas ar ranníocaíocht ón gCiste. Measadh gurbh 
ionann an damáiste díreach iomlán agus EUR 5 619,878 milliún, i.e. os cionn 157 % den 
tairseach do ‘mhórthubaiste nádúrtha’ is infheidhme maidir leis an Iodáil (damáiste os cionn 
EUR 3 billiún i bpraghsanna 2011). 

Mheas údaráis na hIodáile gurb ionann an costas a bhaineann le hoibríochtaí éigeandála agus 
aisghabhála agus EUR 1 110,1 milliún, agus ba é an céatadán ba mhó a bhí i gceist leis sin ná 
(1) caiteachas chun bonneagar coisctheach a athbhunú agus chun an oidhreacht chultúrtha a 
chosaint; agus (2) na costais a bhaineann le bonneagar riachtanach a athbhunú. 

As na 17 réigiún a ndearnadh difear dóibh, cáilíonn cúig cinn acu mar ‘réigiúin 
bheagfhorbartha’ faoi Chistí SIE 2014-2020 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia agus an 
tSicil); cáilíonn Abruzzo mar ‘réigiún trasdula’, agus cáilíonn na réigiúin eile mar ‘réigiúin níos 
forbartha’. Níor chuir údaráis na hIodáile in iúl don Choimisiún go raibh sé de rún acu an cistiú 
ó chláir Chistí SIE a ath-leithdháileadh ionsar na bearta téarnaimh; níor iarr siad ach oiread go 
n-íocfaí airleacan.

Tá an Coimisiún den tuairim, i gcomhréir leis an gcleachtas roimhe seo, gur cheart cabhair a 
bheith forchéimnitheach, agus go mbeadh feidhm ag an ráta 2,5 % maidir leis an sciar den 
damáiste atá faoi bhun na tairsí ‘mórthubaiste nádúrtha’ (i.e. 0,6 % OIN nó EUR 3 billiún i 
bpraghsanna 2011, cibé acu is ísle) agus 6 % maidir leis an gcuid den damáiste os cionn na 
tairsí sin. Sa chás sonrach sin, dá bhrí sin, rinneadh an ranníocaíocht airgeadais ó CDAE a 
ríomh EUR 211 707  982. 

An Ostair

I mí na Samhna, bhuail tuilte tromchúiseacha iardheisceart na hOstaire, go háirithe in Land 
Kärnten agus sa Tioról Thoir, dhá limistéar sna hAlpa a bhfuil teorainn acu leis an Iodáil. Ba 
iad na dálaí meitéareolaíocha céanna ba chúis leis an mórthubaiste san Iodáil ba chionsiocair 
leis na heachtraí agus bhain damáiste suntasach do bhonneagar poiblí fíor-riachtanach (bóithre, 
droichid agus iarnróid den chuid is mó), tithe príobháideacha agus gnólachtaí. Mar gheall ar 
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thitim sneachta as an ngnáth agus maidhmeanna sneachta, rinneadh damáiste don fhoraoiseacht. 

Rinne údaráis na hOstaire iarratas ar ranníocaíocht ón gCiste an 29 Eanáir 2020 agus thíolaic 
siad faisnéis nuashonraithe an 9 Márta 2020. Tá an meastachán iomlán ar dhamáiste díreach de 
EUR 93,2 milliún go mór faoi bhun na tairsí le haghaidh ‘mórthubaiste nádúrtha’ is infheidhme 
maidir leis an Ostair (damáiste os cionn 0,6 % de OIN na hOstaire nó EUR 2 307,9 milliún). 
Tá sé fós faoi bhun na tairsí le haghaidh ‘tubaiste réigiúnach’, mar a thugtar air (1,5 % de OTI 
réigiúnach ualaithe de réir an sciar damáiste sna réigiúin atá buailte). Mar sin féin, ós rud é gur 
tharla an tubaiste mar gheall ar na dálaí meitéareolaíochta céanna leis an mórthubaiste san 
Iodáil, tá an t-iarratas incháilithe faoin ‘bhforáil maidir le tír chomharsanachta’, mar a thugtar 
uirthi, a shainítear in Airteagal 2(4) den Rialachán.

Mheas údaráis na hOstaire gurb ionann agus EUR 61,3 milliún costas na n-oibríochtaí 
éigeandála agus aisghabhála. Baineann na sciartha is mó le caiteachas ar an ngréasán iompair a 
dheisiú agus le bearta i gcoinne creimeadh ithreach. 

Is ‘réigiúin níos forbartha’ iad na réigiúin a buaileadh faoi Chistí SIE. Níor iarr údaráis na 
hOstaire go n-íocfaí airleacan. Dhearbhaigh siad go raibh sé ar intinn acu cistí a úsáid faoin 
gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe le haghaidh bearta cosanta áineasa foraoise. 

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún an gnáthráta 2,5 % a chur i bhfeidhm i gcás tubaistí faoin 
bhforáil maidir le 'tír chomharsanachta’, rud a d’fhágfadh ranníocaíocht airgeadais iomlán 
molta ón gCiste de EUR 2 329 777 a bheith ann. 

Conclúid

Is é EUR 278 993 814 an méid iomlán a bheartaítear a shlógadh don Spáinn, don Phortaingéil, 
don Iodáil agus don Ostair. Chuige sin, is gá leasú a dhéanamh ar bhuiséad 2019 trí bhíthin 
dréachtbhuiséad leasaitheach. I bhfianaise an mhéid EUR 6 495 606 a eisíocadh cheana mar 
réamhíocaíochtaí, is é is aidhm do DAB 4/2020 (COM(2020)190) líne buiséid 13 06 01 
‘Cúnamh do na Ballstáit i gcás mórthubaiste nádúrtha a bhfuil iarmhairtí tromchúiseacha aici 
do dhálaí maireachtála, don chomhshaol nádúrtha nó don gheilleagar’ a mhéadú le EUR 
272 498 208 i leithreasaí faoi chomhair gealltanas agus leithreasuithe íocaíochta araon.

Ba é an méid iomlán a bhí ar fáil ag tús 2020 ná EUR 1 150 524 045, i.e. suim leithdháileadh 
2020 (EUR 597 546 284) agus an sciar de leithdháileadh 2019 nár caitheadh agus a tugadh ar 
aghaidh go 2020 (EUR 552 977 761). 

Is é seo an chéad chinneadh slógtha de 2020. Fágtar ar fáil suim EUR 722 143 660 go dtí an 1 
Deireadh Fómhair 2020, méid atá cuid mhaith os cionn an mhéid a cheanglaítear a choinneáil 
de réir dlí go dtí an dáta sin i gcomhréir le hAirteagal 10(1) de Rialachán CAI (25 % de 
leithdháileadh bliantúil iomlán 2020, i.e. EUR 149 386 571).

Molann an Rapóirtéir go bhformheasfaí go gasta an togra ón gCoimisiún le haghaidh 
cinneadh atá i gceangal leis an tuarascáil seo, ar dá bharr a dhéanfaí na suimeanna 
thuasluaite a shlógadh go mear, mar chomhartha ar dhlúthpháirtíocht Eorpach leis na 



RR\1206402GA.docx 11/15 PE650.658v02-00

GA

ceithre Bhallstát lena mbaineann. Áitíonn an Rapóirtéir gur cheart an ranníocaíocht 
airgeadais sin a thabhairt do na Ballstáit le práinn ar leith, ós rud é gur tharla na tubaistí 
nádúrtha sin cheana féin in 2019.
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LITIR ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT RÉIGIÚNACH

An tUas. Johan Van Overtveldt
Cathaoirleach
An Coiste um Buiséid
AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh 
(COM(2020)0200 – 2020/2068(BUD))

A Chathaoirligh, a chara,

Tá togra ón gCoimisiún le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (CDAE) a shlógadh chun cúnamh a 
thabhairt don Phortaingéil, don Spáinn, don Iodáil agus don Ostair (COM(2020)0200) 
tarchurtha chuig an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach chun tuairim a fháil uaidh ina leith. 
Tuigim go bhfuil sé beartaithe tuarascáil air sin a ghlacadh go luath sa Choiste um Buiséid.

Leis an togra sin, shlógfaí Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh mar a leanas:
(a) tá an méid EUR 8 212 697 le soláthar don Phortaingéil chun cuidiú le hiarmhairt Hairicín 
Lorenzo sna hAsóir i mí Dheireadh Fómhair 2019;
(b) tá an méid EUR 56 743 358 le soláthar don Spáinn chun cabhrú le hiarmhairt na dtuilte i 
réigiúin Valencia, Murcia, Castile-La Mancha agus an Andalúis i mí Mheán Fómhair 2019;
(c) tá an méid EUR 211 707 982 le soláthar don Iodáil chun cuidiú le hiarmhairt na n-eachtraí 
adhaimsire i bhfómhar na bliana 2019, a chuaigh i bhfeidhm go háirithe ar Veneto, Piedmont, 
Liguria, an tSicil agus Emilia Romagna;
(d) tá an méid EUR 2 329 777 le soláthar don Ostair chun cabhrú le hiarmhairt na dtuilte troma 
i gcodanna d’iardheisceart na hOstaire, go háirithe Land Kärnten agus an Tioról Thoir.

Leagtar síos na rialacha is infheidhme maidir le ranníocaíochtaí ó CDAE i Rialachán (CE) 
Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta 
an Aontais Eorpaigh. 

Rinne comhordaitheoirí an choiste measúnú ar an togra sin, agus d’iarr siad orm scríobh chugat 
lena chur in iúl duit nach bhfuil aon agóid ag tromlach an choiste sin in aghaidh Ciste 
Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun na méideanna thuasluaite a 
leithdháileadh mar a mhol an Coimisiún. 

Le dea-mhéin,
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Younous Omarjee
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