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11.9.2020 A9-0135/78

Leasú 78
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
 thar ceann Ghrúpa na nGlasach/SCE

Tuarascáil A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(2020/0006(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) I bhfianaise a thábhachtaí atá sé dul 
i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le 
gealltanais an Aontais Comhaontú Pháras a 
chur chun feidhme, an gealltanas maidir le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe agus an méadú ar 
uaillmhian an Aontais mar atá beartaithe sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip, ba cheart do 
CUAC a bheith ina rannchuidiú 
tábhachtach chun gníomhaíochtaí aeráide a 
phríomhshruthú. Is acmhainní breise iad na 
hacmhainní ó imchlúdach airgeadais 
CUAC féin a chuirtear leis na 
hinfheistíochtaí is gá chun an sprioc 
foriomlán go mbeadh 25 % den 
chaiteachas as buiséad an Aontais ag 
rannchuidiú le cuspóirí aeráide a bhaint 
amach. Rannchuideoidh acmhainní arna n-
aistriú ó CFRE agus ó CSE+ go hiomlán 
chun an sprioc sin a bhaint amach.

(6) I bhfianaise a thábhachtaí atá sé dul 
i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le 
gealltanais an Aontais Comhaontú Pháras a 
chur chun feidhme, an gealltanas maidir le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe agus an méadú ar 
uaillmhian an Aontais mar atá beartaithe sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip, ba cheart do 
CUAC a bheith ina rannchuidiú 
tábhachtach chun gníomhaíochtaí aeráide 
agus comhshaoil a phríomhshruthú. Is 
acmhainní breise iad na hacmhainní ó 
imchlúdach airgeadais CUAC féin a 
chuirtear leis na hinfheistíochtaí is gá chun 
an sprioc foriomlán go mbeadh 50 % den 
chaiteachas as buiséad an Aontais ag 
rannchuidiú le cuspóirí aeráide a bhaint 
amach. D’fhéadfadh acmhainní arna n-
aistriú ar bhonn deonach ó CFRE agus ó 
CSE+ rannchuidiú go hiomlán chun an 
sprioc sin a bhaint amach.
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11.9.2020 A9-0135/79

Leasú 79
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
thar ceann Ghrúpa na nGlasach/SCE

Tuarascáil A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(2020/0006(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11 b) Chun aghaidh a thabhairt ar an 
staid shonrach agus ról na mban san 
aistriú, ba cheart comhionannas inscne a 
chur chun cinn.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/80

Leasú 80
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
thar ceann Ghrúpa na nGlasach/SCE

Tuarascáil A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(2020/0006(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Chun feabhas a chur ar éagsúlú 
eacnamaíoch na gcríoch a n-imríonn an t-
aistriú tionchar orthu, ba cheart do CUAC 
tacaíocht a thabhairt don infheistiú táirgiúil 
i FBManna. Ba cheart infheistíocht 
tháirgiúil a thuiscint mar infheistíocht i 
gcaipiteal seasta nó sócmhainní 
neamhábhartha fiontar, i bhfianaise earraí 
agus seirbhísí a tháirgeadh, rud a chuirfidh, 
dá bhrí sin, leis an oll-infheistíocht agus le 
fostaíocht. I gcás fiontair eile nach 
FBManna iad, níor cheart tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla ach amháin má tá 
siad riachtanach chun caillteanais post a 
bhíonn ann mar thoradh ar an aistriú a 
mhaolú, trí líon suntasach post a chruthú 
nó a chosaint, agus nach mbeidh athlonnú 
ann mar thoradh orthu ná dá mbarr. Ba 
cheart infheistíochtaí i saoráidí 
tionsclaíocha atá ann cheana, lena n-
áirítear iad sin a chumhdaítear faoi Chóras 
Trádála Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh, a 
cheadú má rannchuidíonn siad leis an 
aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050 agus má 
théann siad cuid mhaith faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a bhunaítear 
don leithdháileadh saor in aisce faoi 
Threoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle14 agus má 
dhéantar líon suntasach post a chosaint 
mar thoradh orthu. Ba cheart réasúnú a 
thabhairt le haon infheistíocht den sórt sin 

(12) Chun feabhas a chur ar éagsúlú 
eacnamaíoch na gcríoch a n-imríonn an t-
aistriú tionchar orthu, ba cheart do CUAC 
tacaíocht a thabhairt don infheistiú táirgiúil 
in FBManna, lena n-áirítear na FBManna 
sin atá faoi úinéireacht bardais áitiúla go 
páirteach nó go hiomlán. Ba cheart 
infheistíocht tháirgiúil a thuiscint mar 
infheistíocht i gcaipiteal seasta nó 
sócmhainní neamhábhartha fiontar, i 
bhfianaise earraí agus seirbhísí a 
tháirgeadh, rud a chuirfidh, dá bhrí sin, leis 
an oll-infheistíocht agus le fostaíocht. I 
gcás fiontair eile nach FBManna iad, níor 
cheart tacú le hinfheistíochtaí táirgiúla ach 
amháin má tá siad riachtanach chun 
caillteanais post a bhíonn ann mar thoradh 
ar an aistriú a mhaolú, trí líon suntasach 
post cuibhiúil agus inbhuanaithe a 
chruthú nó a chosaint, agus nach mbeidh 
athlonnú ann mar thoradh orthu ná dá 
mbarr. Ba cheart infheistíochtaí i saoráidí 
tionsclaíocha atá ann cheana, lena n-
áirítear iad sin a chumhdaítear faoi Chóras 
Trádála Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh, a 
cheadú má rannchuidíonn siad leis an 
aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050 agus má 
théann siad cuid mhaith faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a bhunaítear 
don leithdháileadh saor in aisce faoi 
Threoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle14 agus má 
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dá réir sa phlean críochach um aistriú cóir 
ábhartha. Chun sláine an mhargaidh 
inmheánaigh agus an bheartais 
chomhtháthaithe a chosaint, ba cheart don 
tacaíocht do ghnóthais rialacha an Aontais 
maidir le státchabhair mar a leagtar amach 
in Airteagal 107 agus in Airteagal 108 
CFAE a chomhlíonadh agus, go háirithe, 
ba cheart tacaíocht d’infheistíochtaí 
táirgiúla de chuid fiontar nach FBManna 
iad a bheith teoranta d’fhiontair atá 
lonnaithe i limistéir atá ainmnithe mar 
limistéir fhóirithinte chun críocha phointí 
(a) agus (c) d’Airteagal 107(3) CFAE.

dhéantar líon suntasach post cuibhiúil agus 
inbhuanaithe a chruthú agus a 
chothabháil mar thoradh orthu. Ba cheart 
réasúnú a thabhairt le haon infheistíocht 
den sórt sin dá réir sa phlean críochach um 
aistriú cóir ábhartha, a bheith 
inbhuanaithe agus, i gcás inarb 
infheidhme, a bheith comhsheasmhach 
leis an bprionsabal gurb é údar an 
truaillithe a íocfaidh as agus leis an gcéad 
phrionsabal maidir le héifeachtúlacht 
fuinnimh. Chun sláine an mhargaidh 
inmheánaigh agus an bheartais 
chomhtháthaithe a chosaint, ba cheart don 
tacaíocht do ghnóthais rialacha an Aontais 
maidir le státchabhair mar a leagtar amach 
in Airteagal 107 agus in Airteagal 108 
CFAE a chomhlíonadh.

_________________ _________________
14 Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear 
scéim i ndáil le trádáil ar lamháltais i 
gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa 
laistigh den Chomhphobal agus lena 
leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle 
(IO L 275, 25.10.2003, lch. 32).

14 Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear 
scéim i ndáil le trádáil ar lamháltais i 
gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa 
laistigh den Chomhphobal agus lena 
leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle 
(IO L 275, 25.10.2003, lch. 32).
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11.9.2020 A9-0135/81

Leasú 81
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
thar ceann Ghrúpa na nGlasach/SCE

Tuarascáil A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(2020/0006(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart cur chun feidhme 
éifeachtach ar phróiseas aistrithe i gcríoch 
sonrach chun geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de a bhaint amach a 
bheith ina choinníoll le haghaidh tacaíocht 
CUAC. Ar an ábhar sin, ba cheart do na 
Ballstáit pleananna críochacha um aistriú 
cóir a ullmhú, i gcomhar leis na páirtithe 
leasmhara ábhartha agus le tacaíocht ón 
gCoimisiún, ina mbeidh mionsonraí an 
phróisis aistrithe, ag teacht lena 
bPleananna Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide. Chuige sin, ba cheart don 
Choimisiún Ardán um Aistriú Cóir a chur 
ar bun, a thógfadh ar an ardán atá ann 
cheana féin le haghaidh na réigiún guail atá 
i mbun aistrithe le gur féidir malartuithe 
taithí déthaobhacha agus iltaobhacha a 
dhéanamh ar na ceachtanna a foghlaimíodh 
agus ar na dea-chleachtais, thar gach 
earnáil a ndéantar difear di.

(14) Ba cheart cur chun feidhme 
éifeachtach agus intomhaiste ar phróiseas 
aistrithe i gcríoch sonrach chun geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach a bheith ina choinníoll le 
haghaidh tacaíocht CUAC. Ba cheart dáta 
atá ceangailteach ó thaobh gual atá 
cumhdaithe sa dlí náisiúnta a chéimniú 
amach a bheith ina réamhchoinníoll chun 
maoiniú a fháil ó CUAC. Tá sé 
tábhachtach go dtógfaí an dáta i 
gcomhair céimniú amach ar dhioscúrsa 
poiblí agus ar thoiliú chomh leathan agus 
is féidir. Maidir leis sin, ba cheart do na 
Ballstáit ullmhú, in idirphlé sóisialta agus i 
gcomhar leis na geallsealbhóirí ábhartha i 
gcomhréir le prionsabal na 
comhpháirtíochta arna bhunú le 
hAirteagal 6 de Rialachán (AE) ... / ..... 
[RFC nua], agus le tacaíocht an 
Choimisiúin, pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ina mbeidh mionsonraí an 
phróisis aistrithe, ag teacht lena 
bPleananna Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide, agus b’fhéidir ag dul níos faide 
ná iad. Chuige sin, ba cheart don 
Choimisiún Ardán um Aistriú Cóir a chur 
ar bun, a thógfadh ar an ardán atá ann 
cheana féin le haghaidh na réigiún guail atá 
i mbun aistrithe le gur féidir malartuithe 
taithí déthaobhacha agus iltaobhacha a 
dhéanamh ar na ceachtanna a foghlaimíodh 
agus ar na dea-chleachtais, thar gach 
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earnáil a ndéantar difear di.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/82

Leasú 82
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
thar ceann Ghrúpa na nGlasach/SCE

Tuarascáil A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(2020/0006(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (“CUAC”) chun 
tacaíocht a chur ar fáil do chríocha a bhfuil 
dúshláin shocheacnamaíocha 
thromchúiseacha acu a thagann ón 
bpróiseas aistrithe i dtreo geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de san 
Aontas faoi 2050.

1. Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (‘CUAC’) chun 
tacaíocht a sholáthar do dhaoine, do 
gheilleagar agus do chomhshaol na 
gcríoch a bhfuil dúshláin 
shocheacnamaíocha thromchúiseacha acu a 
thagann as an bpróiseas aistrithe i dtreo 
spriocanna 2030 an Aontais maidir le 
fuinneamh agus aeráid a bhaint amach, 
agus chuspóir neodracht aeráide an 
Aontais mar a shainmhínítear i Rialachán 
(AE)… /… [Dlí Aeráide na hEorpa].

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/83

Leasú 83
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
thar ceann Ghrúpa na nGlasach/SCE

Tuarascáil A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(2020/0006(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí 
agus bonneagar le haghaidh fuinneamh 
glan inacmhainne, le hastaíochtaí gáis 
ceaptha teasa a laghdú, agus don 
éifeachtúlacht fuinnimh agus don 
fhuinneamh in-athnuaite a úsáid;

(d) infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí 
agus bonneagar le haghaidh fuinneamh 
glan inacmhainne, agus ina chórais chun 
astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, 
éifeachtúlacht fuinnimh, teicneolaíochtaí 
stórála leictreachais agus fuinneamh in-
athnuaite inbhuanaithe, áit a mbíonn 
cruthú post agus cothabháil fostaíochta 
inbhuanaithe ar scála suntasach mar 
thoradh ar na hinfheistíochtaí sin; 

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/84

Leasú 84
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
thar ceann Ghrúpa na nGlasach/SCE

Tuarascáil A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(2020/0006(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe d c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d c) infheistíochtaí in athchóiriú 
fuinnimh foirgneamh, i gcomhréir le 
tionscnamh an Rabharta Athchóirithe ;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/85

Leasú 85
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
thar ceann Ghrúpa na nGlasach/SCE

Tuarascáil A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(2020/0006(COD))

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d d) infheistíochtaí i dtionscadail atá 
ag comhrac i gcoinne bochtaineacht 
fuinnimh, go háirithe i dtithíocht 
shóisialta, agus ag cur chun cinn 
éifeachtúlacht fuinnimh, cur chuige atá 
neodrach ó thaobh na haeráide agus 
téamh ceantair astaíochtaí nialasacha sna 
réigiúin is mó atá buailte;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/86

Leasú 86
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
thar ceann Ghrúpa na nGlasach/SCE

Tuarascáil A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(2020/0006(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) uas-sciliú agus athsciliú oibrithe; (h) uas-sciliú, athsciliú agus oiliúint 
oibrithe agus cuardaitheoirí poist, go 
háirithe iad siúd a bhfuil leibhéil 
oideachais tearcshaothraithe nó íseal acu 
agus a bhfuil rochtain mhíchothrom acu 
ar dheiseanna oideachais agus oiliúna 
traidisiúnta agus an aosa óig nach bhfuil 
i mbun fostaíochta, oideachais ná oiliúna 
(NEETanna), leis an aidhm an bhearna 
scileanna atá riachtanach chun an t-
aistriú cóir chuig sochaí ghlas atá 
éifeachtúil ó thaobh acmhainní de a 
líonadh;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/87

Leasú 87
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
thar ceann Ghrúpa na nGlasach/SCE

Tuarascáil A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(2020/0006(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe j b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j b) comhionannas inscne, 
comhdheiseanna agus rannpháirtíocht na 
mban sa mhargadh saothair agus 
fiontraíocht na mban a chur chun cinn;

Or. en


