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*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar don 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

Léirítear téacs atá scriosta le cló trom iodálach sa cholún ar chlé. Léirítear 
téacs atá curtha in ionad téacs eile le cló trom iodálach sa dá cholún. 
Léirítear téacs nua le cló trom iodálach sa cholún ar dheis.

Sa chéad líne agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann leasú le gníomh atá cheana ann agus go bhfuil sé i gceist é a leasú 
le dréachtghníomh, bíonn an tríú líne i gceanntásc an leasaithe ina sonraítear 
an gníomh atá cheana ann agus bíonn an ceathrú líne ann ina sonraítear an 
fhoráil den ghníomh sin is mian le Parlaimint na hEorpa a leasú.

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

Léirítear téacs nua le cló trom iodálach. Léirítear téacs atá scriosta trí leas a 
bhaint as an tsiombail ▌nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá 
curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus 
tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus arb 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle (COM(2019)0022) agus an togra leasaithe (COM(2020)0460),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus don tríú mír d’Airteagal 175 agus 
d’Airteagal 322(1)(a) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a 
thíolaic an Coimisiún an togra don Pharlaimint (C9-0007/2020),

– ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– tar éis di dul i gcomhairle le Cúirt na nIniúchóirí,

– tar éis di dul i gcomhairle le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa,

– tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Buiséid, ón gCoiste um Ghnóthaí 
Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí 
Sóisialta, ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht 
Bia, ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, ón gCoiste um 
Iompar agus um Thurasóireacht agus ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt 
Tuaithe,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A9-0135/2020),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má 
dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go 
substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú 1
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Leis an gcreat rialála lena rialaítear 
beartas comhtháthaithe an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an 
chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, 
rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais 
an Aontais Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme trí 
chistiú an Aontais a dhíriú ar chuspóirí 
glasa. Leis an Rialachán seo, cuirtear chun 
feidhme ceann de na tosaíochtaí a leagtar 
amach sa Teachtaireacht maidir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip (“An 
Comhaontú Glas don Eoraip”)11 agus is 
cuid é den Phlean Infheistíochta d'Eoraip 
Inbhuanaithe12 lena gcuirtear maoiniú 
tiomnaithe ar fáil faoin Sásra um Aistriú 
Cóir i gcomhthéacs an bheartais 
chomhtháthaithe chun aghaidh a thabhairt 
ar na costais eacnamaíocha agus shóisialta 
a bhaineann leis an aistriú chuig geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, ina ndéantar aon astaíochtaí 
gás ceaptha teasa atá fágtha a chúiteamh le 
hionsúcháin choibhéiseacha.

(1) Leis an gcreat rialála lena rialaítear 
beartas comhtháthaithe an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an 
chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, 
rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais 
an Aontais Comhaontú Pháras, an méadú 
teochta domhanda a theorannú faoi bhun 
1,5 °C, Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
na Náisiún Aontaithe agus Colún Eorpach 
na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme trí 
chistiú an Aontais a dhíriú ar chuspóirí 
glasa. Leis an Rialachán seo, cuirtear chun 
feidhme ceann de na tosaíochtaí a leagtar 
amach sa Teachtaireacht maidir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip (‘An 
Comhaontú Glas don Eoraip’)11 agus is 
cuid é den Phlean Infheistíochta d’Eoraip 
Inbhuanaithe12 lena gcuirtear maoiniú 
tiomnaithe ar fáil faoin Sásra um Aistriú 
Cóir i gcomhthéacs an bheartais 
chomhtháthaithe chun aghaidh a thabhairt 
ar na costais eacnamaíocha, shóisialta agus 
chomhshaoil a bhaineann leis an aistriú 
chuig geilleagar ciorclach atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, ina ndéantar aon 
astaíochtaí gás ceaptha teasa atá fágtha a 
chúiteamh le hionsúcháin choibhéiseacha, 
agus tionchar phaindéim COVID-19 á 
chur san áireamh.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Tá an t-aistriú chuig geilleagar (2) Tá an t-aistriú chuig geilleagar 



RR\1210220GA.docx 7/346 PE648.609v04-00

GA

ciorclach atá neodrach ó thaobh na aeráide 
de ar cheann de na cuspóirí beartais is 
tábhachtaí atá ag an Aontas. An 
12 Nollaig 2019, d’fhormhuinigh an 
Chomhairle Eorpach an cuspóir Aontas a 
bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach faoi 2050, i gcomhréir le 
cuspóirí Chomhaontú Pháras. Cé go 
mbainfidh gach réigiún agus gach Ballstát 
leas as an gcomhrac i gcoinne an athraithe 
aeráide agus an díghrádaithe comhshaoil 
san fhadtéarma agus go gcuirfidh sin 
deiseanna agus dúshláin ar fáil do chách sa 
mheántéarma, ní thosaíonn gach ceann acu 
ar a n-aistriú ón bpointe céanna agus níl an 
cumas freagartha céanna acu. Tá roinnt acu 
sin níos forbartha ná cinn eile, ach bíonn 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch níos 
leithne ag an aistriú ar na réigiúin sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise, go háirithe gual, lignít, móin agus 
sceall ola, nó ar thionscail atá dian ar gháis 
cheaptha teasa. I gcás den sórt sin, 
cruthaítear an baol go mbeidh aistriú ar 
luasanna éagsúla san Aontas i dtaca leis an 
ngníomhú ar son na haeráide, ach an baol 
freisin go dtiocfadh méadú ar na bearnaí 
idir na réigiúin, rud a dhéanfadh dochar do 
chuspóirí an chomhtháthaithe shóisialta, 
eacnamaíoch agus chríochaigh.

ciorclach atá neodrach ó thaobh na aeráide 
de ar cheann de na cuspóirí beartais is 
tábhachtaí atá ag an Aontas. An 
12 Nollaig 2019, d’fhormhuinigh an 
Chomhairle Eorpach an cuspóir Aontas a 
bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach faoi 2050, i gcomhréir le 
cuspóirí Chomhaontú Pháras. Cé go 
mbainfidh gach réigiún agus gach Ballstát 
leas as an gcomhrac i gcoinne an athraithe 
aeráide agus an díghrádaithe comhshaoil 
san fhadtéarma agus go gcuirfidh sin 
deiseanna agus dúshláin ar fáil do chách sa 
mheántéarma, ní thosaíonn gach ceann acu 
ar a n-aistriú ón bpointe céanna agus níl an 
cumas freagartha céanna acu. Tá roinnt acu 
sin níos forbartha ná cinn eile, ach bíonn 
tionchar sóisialta, eacnamaíoch agus 
comhshaoil níos leithne ag an aistriú ar na 
réigiúin sin a bhíonn ag brath go mór ar 
bhreoslaí iontaise, go háirithe gual, lignít, 
móin le haghaidh úsáid fuinnimh agus 
sceall ola, nó ar thionscail atá dian ar gháis 
cheaptha teasa. I gcás den sórt sin, 
cruthaítear an baol go mbeidh aistriú ar 
luasanna éagsúla san Aontas i dtaca leis an 
ngníomhú ar son na haeráide, ach an baol 
freisin go dtiocfadh méadú ar na bearnaí 
idir na réigiúin, go háirithe do na réigiúin 
is forimeallaí, limistéir iargúlta, limistéir 
oileánacha agus limistéir atá faoi 
mhíbhuntáiste geografach, agus do 
limistéir ina bhfuil fadhbanna 
dídhaonraithe, rud a dhéanfadh dochar do 
chuspóirí an chomhtháthaithe shóisialta, 
eacnamaíoch agus chríochaigh.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Chun go n-éireoidh leis an aistriú, 
ní mór dó a bheith cothrom agus inghlactha 
go sóisialta ag cách. Dá bhrí sin, ní mór 
don Aontas agus do na Ballstáit araon na 

(3) Chun go n-éireoidh leis an aistriú, 
ní mór dó a bheith cothrom, cuimsitheach 
agus inghlactha go sóisialta ag cách. Dá 
bhrí sin, ní mór don Aontas, do na Ballstáit 
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himpleachtaí eacnamaíocha agus sóisialta 
a bheidh aige a chur san áireamh ón tús, 
agus leas a bhaint as gach ionstraim a 
d’fhéadfadh a bheith ann chun 
drochiarmhairtí a mhaolú. Tá ról 
tábhachtach ag buiséad an Aontais i ndáil 
leis sin.

agus dá réigiúin araon na himpleachtaí 
eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil a 
bheidh aige a chur san áireamh ón tús, agus 
leas a bhaint as gach ionstraim a 
d’fhéadfadh a bheith ann chun 
drochiarmhairtí a mhaolú. Tá ról 
tábhachtach ag buiséad an Aontais i ndáil 
leis sin chun a áirithiú nach bhfágfar aon 
duine i leataobh.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Mar a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa 
Phlean Infheistíochta d'Eoraip 
Inbhuanaithe, ba cheart go mbeadh Sásra 
um Aistriú Cóir comhlántach do na 
gníomhaíochtaí eile faoin gcéad chreat 
airgeadais ilbhliantúil eile don tréimhse ó 
2021 go 2027. Ba cheart dó rannchuidiú le 
dul i ngleic leis na hiarmhairtí sóisialta 
agus eacnamaíoch a bhainfeadh leis an 
aistriú chuig neodracht ó thaobh na 
haeráide de san Aontas Eorpach tríd an 
gcaiteachas ó bhuiséad an Aontais ar 
chuspóirí aeráide agus sóisialta a thabhairt 
le chéile ar an leibhéal réigiúnach.

(4) Mar a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa 
Phlean Infheistíochta d’Eoraip 
Inbhuanaithe, ba cheart go mbeadh Sásra 
um Aistriú Cóir comhlántach do na 
gníomhaíochtaí eile faoin gcéad chreat 
airgeadais ilbhliantúil eile don tréimhse ó 
2021 go 2027. Ba cheart dó rannchuidiú le 
dul i ngleic leis na hiarmhairtí sóisialta, 
eacnamaíoch agus comhshaoil a 
bhainfeadh leis an aistriú chuig neodracht ó 
thaobh na haeráide de san Aontas Eorpach 
faoi 2050, go háirithe d’oibrithe a 
ndéanann an próiseas difear dóibh, tríd an 
gcaiteachas ó bhuiséad an Aontais ar 
chuspóirí aeráide agus sóisialta a thabhairt 
le chéile ar an leibhéal réigiúnach, agus 
geilleagar inbhuanaithe, poist ghlasa 
agus an tsláinte phoiblí a chur chun cinn.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (CUAC) atá ar 

(5) Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (‘CUAC’) atá ar 
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cheann de cholúin an tSásra um Aistriú 
Cóir a chuirtear chun feidhme faoin 
mbeartas comhtháthaithe. Is é an aidhm atá 
le CUAC maolú a dhéanamh ar 
dhrochiarmhairtí an aistrithe aeráide trí 
thacaíocht a thabhairt sna críocha is mó a 
n-imríonn siad tionchar orthu agus do na 
hoibrithe lena mbaineann. I gcomhréir le 
cuspóir sonrach CUAC, ba cheart do na 
gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó 
CUAC rannchuidiú go díreach chun laghdú 
a dhéanamh ar thionchar an aistrithe trí 
mhaoiniú a dhéanamh ar éagsúlú agus 
nuachóiriú an gheilleagair áitiúil agus trí 
mhaolú a dhéanamh ar na iarmhairtí 
diúltacha ar an bhfostaíocht. Léirítear sin i 
gcuspóir sonrach CUAC, a bhunaítear ar an 
leibhéal céanna agus a liostaítear in 
éineacht leis na cuspóirí beartais a leagtar 
amach in Airteagal [4] de Rialachán AE 
[RFC nua].

cheann de cholúin an tSásra um Aistriú 
Cóir a chuirtear chun feidhme faoin 
mbeartas comhtháthaithe. Is é an aidhm atá 
le CUAC maolú agus cúiteamh a 
dhéanamh ar dhrochiarmhairtí an aistrithe 
aeráide trí thacaíocht a thabhairt sna 
críocha is mó a n-imríonn siad tionchar 
orthu agus do na hoibrithe lena mbaineann 
agus aistriú socheacnamaíoch cothroma 
chur chun cinn a dhéanann éiginnteacht 
shóisialta agus timpeallacht gnó éagobhsaí 
a chomhrac. I gcomhréir le cuspóir sonrach 
CUAC, ba cheart do na gníomhaíochtaí a 
fhaigheann tacaíocht ó CUAC rannchuidiú 
go díreach chun laghdú a dhéanamh ar 
thionchar an aistrithe trí mhaoiniú a 
dhéanamh ar éagsúlú agus nuachóiriú an 
gheilleagair áitiúil trí acmhainní nádúrtha 
a athghiniúint agus trí mhaolú a dhéanamh 
ar na iarmhairtí diúltacha ar an 
bhfostaíocht agus ar chaighdeáin 
mhaireachtála. Léirítear sin i gcuspóir 
sonrach CUAC, a bhunaítear ar an leibhéal 
céanna agus a liostaítear in éineacht leis na 
cuspóirí beartais a leagtar amach in 
Airteagal [4] de Rialachán AE [RFC nua].

Leasú 6

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 

(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 
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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.

an sprioc foriomlán go mbeadh 30 % 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.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ba cheart na hacmhainní ó CUAC a 
bheith ina gcomhlánú ar na hacmhainní a 
bheidh ar fáil faoin mbeartas 
comhtháthaithe.

(7) Ba cheart na hacmhainní ó CUAC a 
bheith ina gcomhlánú ar na hacmhainní a 
bheidh ar fáil faoin mbeartas 
comhtháthaithe. Níor cheart go dtiocfadh 
ciorruithe ar na cistí comhtháthaithe eile, 
nó aistrithe éigeantacha uathu, as bunú 
CUAC.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Is dúshlán le haghaidh na mBallstát 
uile é an t-aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. Beidh sé 
ina dhúshlán ar leith do na Ballstáit sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise nó ar ghníomhaíochtaí 
tionsclaíocha atá dian ar gháis cheaptha 
teasa ar gá deireadh a chur leo go 
céimnitheach nó ar gá iad a oiriúnú i ngeall 
ar an aistriú agus nach bhfuil na 
hacmhainní airgeadais acu chun é sin a 
dhéanamh. Dá bhrí sin ba cheart go 
gcumhdódh CUAC gach Ballstát, ach ba 
cheart go léireodh dáileadh a acmhainní 
airgeadais cumas na mBallstát na 
hinfheistíochtaí atá riachtanach chun 

(8) Is dúshlán le haghaidh na mBallstát 
uile é an t-aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. Beidh sé 
ina dhúshlán ar leith do na Ballstáit sin a 
bhíonn ag brath go mór, nó a bhí ag brath 
go mór go dtí le déanaí, ar bhreoslaí 
iontaise nó ar ghníomhaíochtaí 
tionsclaíocha atá dian ar gháis cheaptha 
teasa ar gá deireadh a chur leo go 
céimnitheach nó ar gá iad a oiriúnú i ngeall 
ar an aistriú agus nach bhfuil na 
hacmhainní airgeadais acu chun é sin a 
dhéanamh. Dá bhrí sin ba cheart go 
gcumhdódh CUAC gach Ballstát, ach ba 
cheart le dáileadh a acmhainní airgeadais 
go ndíreofar ar na críocha ina mbeidh an 
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déileáil leis an aistriú i dtreo neodracht ó 
thaobh na haeráide de a mhaoiniú.

tionchar is mó, agus go léireofar cumas na 
mBallstát na hinfheistíochtaí atá 
riachtanach chun déileáil leis an aistriú i 
dtreo neodracht ó thaobh na haeráide de a 
mhaoiniú, agus aird ar leith á díriú ar na 
réigiúin is lú forbartha, na réigiúin is 
forimeallaí, limistéir shléibhtiúla, oileáin, 
limistéir inar tearc an daonra, thuaithe, 
iargúlta agus atá faoi mhíbhuntáiste 
geografach ina bhfuil sé níos deacra an t-
aistriú san fhuinneamh i dtreo neodracht 
aeráide a chur chun feidhme de bharr a 
ndaonra beag, agus túsphointe gach 
Ballstát á chur san áireamh.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Chun creat airgeadais iomchuí a 
leagan amach le haghaidh CUAC, ba 
cheart don Choimisiún miondealú bliantúil 
a leagan amach de na leithdháiltí atá le fáil 
in aghaidh an Bhallstáit faoi sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post, 
bunaithe ar chritéir oibiachtúla.

(9) Chun creat airgeadais iomchuí a 
leagan amach le haghaidh CUAC, ba 
cheart don Choimisiún miondealú bliantúil 
a leagan amach de na leithdháiltí atá le fáil 
in aghaidh an Bhallstáit faoi sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post, 
bunaithe ar chritéir oibiachtúla. Ba cheart 
do na Ballstáit a áirithiú go bhfuil 
rochtain dhíreach ag bardais agus 
cathracha ar acmhainní CUAC a bheidh 
le cur ar fáil dóibh de réir a riachtanas 
cuspóra.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil 

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart gealltanais agus tosaíochtaí aeráide, 
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an Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú. Ba cheart d’infheistíochtaí a 
thacaíonn le geilleagair áitiúla agus atá 
inbhuanaithe san fhadtéarma, agus cuspóirí 
uile an Chomhaontaithe Ghlais á gcur san 
áireamh, a bheith san áireamh sa liosta 
infheistíochtaí. Ba cheart do na tionscadail 
a dtugtar maoiniú dóibh rannchuidiú le 
haistriú go geilleagar ciorclach atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. I gcás 
earnálacha atá ag dul i léig, cosúil le 
táirgeadh fuinnimh atá bunaithe ar ghual, 
lignít, móin agus sceall ola nó 
gníomhaíochtaí eastósctha le haghaidh na 
mbreoslaí iontaise soladacha sin, ba cheart 
an tacaíocht a nascadh le céimniú amach na 
gníomhaíochta agus an laghdú 
comhfhreagrach ar leibhéal na fostaíochta. 
I dtaca le hearnálacha ina bhfuil athrú ó 
bhonn ar siúl a bhfuil leibhéil arda 
astaíochtaí gás ceaptha teasa acu, ba cheart 
gníomhaíochtaí nua a chur chun cinn leis 
an tacaíocht trí theicneolaíochtaí nua, 
próisis nua nó táirgí nua a chur in úsáid, a 
mbeidh laghdú suntasach ar astaíochtaí mar 
thoradh leo, i gcomhréir le cuspóirí aeráide 
AE 2030 agus neodracht ó thaobh na 
haeráide de san Aontas Eorpach faoi 
205013 fad agus a dhéantar fostaíocht a 
choinneáil ar bun agus a fheabhsú agus 
díghrádú an chomhshaoil a sheachaint ag 
an am céanna. Ba cheart aird ar leith a 
thabhairt freisin ar ghníomhaíochtaí lena 
ndéantar nuálaíocht agus taighde in 
ardteicneolaíochtaí agus i dteicneolaíochtaí 
inbhuanaithe a fheabhsú, agus i réimsí an 
digitithe agus na nascachta chomh maith, 
ar choinníoll go gcabhraíonn bearta den 
sórt sin chun na fo-iarmhairtí diúltacha a 
bhaineann le haistriú i dtreo geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a mhaolú, agus go 
rannchuidíonn siad leis.

comhshaoil agus sóisialta an Aontais a 
urramú go hiomlán nuair a bhíonn gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú. Ba cheart infheistíochtaí a 
thacaíonn le daoine, pobail agus 
geilleagair áitiúla agus atá inbhuanaithe san 
fhadtéarma, agus cuspóirí uile an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip agus 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta a 
bheith san áireamh sa liosta infheistíochtaí. 
Ba cheart do na tionscadail a dtugtar 
maoiniú dóibh rannchuidiú le haistriú de 
réir a chéile agus iomlán go geilleagar 
inbhuanaithe agus ciorclach atá saor ó 
thruailliú agus neodrach ó thaobh na 
haeráide de. I gcás earnálacha atá ag dul i 
léig, cosúil le táirgeadh fuinnimh atá 
bunaithe ar ghual, lignít, móin agus sceall 
ola nó gníomhaíochtaí eastósctha le 
haghaidh na mbreoslaí iontaise soladacha 
sin, ba cheart an tacaíocht a nascadh le 
céimniú amach na gníomhaíochta agus an 
laghdú comhfhreagrach ar leibhéal na 
fostaíochta. I dtaca le hearnálacha ina 
bhfuil athrú ó bhonn ar siúl a bhfuil 
leibhéil arda astaíochtaí gás ceaptha teasa 
acu, ba cheart gníomhaíochtaí nua a chur 
chun cinn leis an tacaíocht trí 
theicneolaíochtaí nua, próisis nua nó táirgí 
nua a chur in úsáid, a mbeidh laghdú 
suntasach ar astaíochtaí mar thoradh leo, i 
gcomhréir le cuspóirí aeráide AE 2030 
agus neodracht ó thaobh na haeráide de san 
Aontas Eorpach faoi 205013 fad agus a 
dhéantar fostaíocht oilte a choinneáil ar 
bun agus a fheabhsú agus díghrádú an 
chomhshaoil a sheachaint ag an am céanna. 
Ba cheart aird ar leith a thabhairt freisin ar 
ghníomhaíochtaí lena ndéantar nuálaíocht 
agus taighde in ardteicneolaíochtaí agus i 
dteicneolaíochtaí inbhuanaithe a fheabhsú, 
agus i réimsí an digitithe, na nascachta 
agus na soghluaisteachta cliste agus 
inbhuanaithe, ar choinníoll go 
gcabhraíonn bearta den sórt sin chun na fo-
iarmhairtí diúltacha a bhaineann le haistriú 
i dtreo geilleagar ciorclach atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de a mhaolú, agus go 
rannchuidíonn siad leis, agus gnéithe 
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eacnamaíocha, sóisialta agus fuinnimh 
gach Ballstát á gcur san áireamh. Ba 
cheart go ndéanfar freastal freisin ar 
thábhacht an chultúir, an oideachais agus 
chothú an phobail trí ghníomhaíochtaí 
tacaíochta a théann i ngleic le 
hoidhreacht na mianadóireachta.

__________________ __________________
13Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.

13Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Chun na saoránaigh is leochailí ó 
thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, ba 
cheart go gcumhdódh CUAC uas-sciliú 
agus athsciliú na n-oibrithe a n-imrítear 
tionchar orthu freisin, agus é mar aidhm 
leis cabhrú leo iad féin a chur in oiriúint do 
dheiseanna nua fostaíochta, chomh maith 
le cúnamh chun post a chuardach a 
sholáthair do chuardaitheoirí poist agus iad 
a chuimsiú go gníomhach sa mhargadh 
saothair.

(11) Chun na saoránaigh is leochailí ó 
thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, ba 
cheart go gcumhdódh CUAC uas-sciliú, 
athsciliú agus oiliúint na n-oibrithe agus 
na gcuardaitheoirí poist, go háirithe mná, 
a n-imrítear tionchar orthu freisin, agus é 
mar aidhm leis cabhrú leo iad féin a chur in 
oiriúint do dheiseanna nua fostaíochta agus 
cáilíochtaí nua atá oiriúnach don 
gheilleagar glas a bhaint amach, chomh 
maith le cúnamh chun post a chuardach a 
sholáthair do chuardaitheoirí poist agus iad 
a chuimsiú go gníomhach sa mhargadh 
saothair. Ba cheart cur chun cinn an 
chomhtháthaithe shóisialta a bheith ina 
threoirphrionsabal chun tacaíocht a chur 
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ar fáil faoi CUAC.

Leasú 12

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 
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 

(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. 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 ar 
toradh iad 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 chruthú agus a 
choinneáil mar thoradh orthu. Ba cheart 
réasúnú a thabhairt le haon infheistíocht 
den sórt sin dá réir sa phlean críochach um 
aistriú cóir ábhartha, ba cheart don 
infheistíocht a bheith inbhuanaithe, 
comhréireacht leis an bprionsabal gurb é 
údar an truaillithe a íocfaidh as agus le 
bunphrionsabal na héifeachtúlachta 
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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.

fuinnimh. Chun sláine an mhargaidh 
inmheánaigh agus an bheartais 
chomhtháthaithe a chosaint, ba cheart go 
gcomhlíonfadh an tacaíocht do ghnóthais 
rialacha an Aontais maidir le státchabhair 
mar a leagtar amach in Airteagal 107 agus 
in Airteagal 108 CFAE.

__________________ __________________
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).

14Treoir 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).

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12a) Ba cheart tacaíocht d’infheistíocht 
tháirgiúil i bhfiontair, seachas FBManna, 
a bheith teoranta do réigiúin níos lú 
forbartha agus do réigiúin trasdula mar a 
leagtar amach in Airteagal 102(2) de 
Rialachán Uimh. .../...[RFC].

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Chun solúbthacht a sholáthar le 
haghaidh clársceidealú acmhainní CUAC 
faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh 
fáis agus post, ba cheart go mbeadh sé 
indéanta clár neamhspleách CUAC a 
ullmhú nó acmhainní CUAC a 

(13) Chun solúbthacht a sholáthar le 
haghaidh clársceidealú acmhainní CUAC 
faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh 
fáis agus post, ba cheart go mbeadh sé 
indéanta clár neamhspleách CUAC a 
ullmhú nó acmhainní CUAC a 
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chlársceidealú i dtosaíocht thiomnaithe 
amháin nó níos mó laistigh de chlár a 
fhaigheann tacaíocht ó Chiste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), ó Chiste 
Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) nó ón 
gCiste Comhtháthaithe. I gcomhréir le 
hAirteagal 21a de Rialachán (AE) [CFR 
nua], ba cheart acmhainní CUAC a 
threisiú le maoiniú comhlántach ó CFRE 
agus ó CSE+. Ba cheart do na méideanna 
faoi seach a aistrítear ó CFRE agus ó CSE+ 
a bheith ag teacht leis na cineálacha 
oibríochtaí a leagtar amach sna pleananna 
críochacha um aistriú cóir.

chlársceidealú i dtosaíocht thiomnaithe 
amháin nó níos mó laistigh de chlár a 
fhaigheann tacaíocht ó Chiste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), ó Chiste 
Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) nó ón 
gCiste Comhtháthaithe. I gcomhréir le 
hAirteagal 21a de Rialachán (AE) [CFR 
nua], féadfar acmhainní CUAC a threisiú 
ar bhonn deonach le maoiniú comhlántach 
ó CFRE agus ó CSE+. Ba cheart do na 
méideanna faoi seach a aistrítear ó CFRE 
agus ó CSE+ a bheith ag teacht leis na 
cineálacha oibríochtaí a leagtar amach sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir.

Leasú 15

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. Ina leith sin, ba 
cheart do na Ballstáit, in idirphlé sóisialta 
agus i gcomhar leis na geallsealbhóirí 
ábhartha i gcomhréir le prionsabal na 
comhpháirtíochta a bunaíodh le 
Airteagal 6 de Rialachán (AE).../... [RFC 
nua] agus le tacaíocht ón gCoimisiún, 
pleananna críochacha um aistriú cóir a 
ullmhú, ina mbeidh mionsonraí an phróisis 
aistrithe, ag teacht lena bPleananna 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide, agus ag 
dul níos faide ná iad, b’fhéidir. 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.
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Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na críocha ina 
mbeidh an tionchar is diúltaí a shainaithint, 
críocha is ceart tacaíocht CUAC a dhíriú 
orthu agus tuairisc a thabhairt ar 
ghníomhaíochtaí sonracha atá le déanamh 
chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach, go háirithe i 
ndáil le saoráidí ina bhfuil táirgeadh 
breoslaí iontaise nó gníomhaíochtaí eile atá 
dian ar gháis cheaptha teasa ar siúl a 
thiontú nó a dhúnadh. Ba cheart do na 
críocha sin a bheith sainmhínithe go beacht 
agus ag freagairt do réigiúin NUTS 
leibhéal 3 nó a bheith ina gcodanna díobh. 
Ba cheart mionsonraí a bheith sna 
pleananna ar dhúshláin agus riachtanais na 
gcríoch sin agus na cineálacha oibríochtaí 
atá de dhíth a shainaithint ar dhóigh a 
áiritheoidh go ndéanfaí gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha a fhorbairt ar bhonn 
comhleanúnach atá ag teacht leis an aistriú 
chuig neodracht ó thaobh na haeráide de 
agus cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais 
freisin. Níor cheart ach d’infheistíochtaí atá 
i gcomhréir leis na pleananna um aistriú 
tacaíocht airgeadais a fháil ó CUAC. Ba 
cheart do na pleananna críochacha um 
aistriú cóir a bheith mar chuid de na cláir (a 
fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+, ón 
gCiste Comhtháthaithe nó ó CUAC, de réir 
an cháis) atá formheasta ag an gCoimisiún.

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na críocha ina 
mbeidh an tionchar is diúltaí a shainaithint, 
na críocha is ceart tacaíocht CUAC a dhíriú 
orthu, agus tuairisc a thabhairt ar 
ghníomhaíochtaí sonracha atá le déanamh 
chun spriocanna aeráide an Aontais do 
2030 agus geilleagar atá neodrach ó thaobh 
na haeráide de faoi 2050 a bhaint amach, 
go háirithe i ndáil le saoráidí ina bhfuil 
táirgeadh breoslaí iontaise nó 
gníomhaíochtaí eile atá dian ar gháis 
ceaptha teasa ar siúl a thiontú nó a 
dhúnadh, agus san am céanna, deiseanna 
fostaíochta á gcoinneáil agus á leathnú 
sna críocha sin a ndéanann sé difear 
dóibh chun an t-eisiamh sóisialta a 
sheachaint. Ba cheart go dtabharfar 
imthosca géaraitheacha amhail rátaí 
dífhostaíochta agus treochtaí 
dídhaonraithe san áireamh. Ba cheart do 
na críocha sin a bheith sainmhínithe go 
beacht agus ag freagairt do réigiúin NUTS 
leibhéal 3 nó a bheith ina gcodanna díobh. 
Ba cheart mionsonraí a bheith sna 
pleananna ar dhúshláin, riachtanais agus 
deiseanna na gcríoch sin agus na 
cineálacha oibríochtaí atá de dhíth a 
shainaithint ar dhóigh a áiritheoidh go 
ndéanfaí gníomhaíochtaí eacnamaíocha a 
fhorbairt ar bhonn comhleanúnach atá ag 
teacht leis an aistriú chuig neodracht ó 
thaobh na haeráide de agus cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip freisin. 
Níor cheart tacaíocht airgeadais ó CUAC a 
thabhairt d’infheistíochtaí seachas iad siúd 
atá i gcomhréir leis na pleananna aistrithe. 
Ba cheart na pleananna críochacha um 
aistriú cóir a bheith ina gcuid de na cláir (a 
fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+, ón 
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gCiste Comhtháthaithe nó ó CUAC, de réir 
an cháis) atá formheasta ag an gCoimisiún.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí 
an Rialacháin seo, eadhon tacaíocht a 
thabhairt do chríocha a bhfuil athrú 
eacnamaíoch agus sóisialta ó bhonn rompu 
chun aistriú go geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide, a ghnóthú go 
leordhóthanach ina n-aonar. Is iad na 
príomhchúiseanna leis sin ná, ar thaobh 
amháin, méid na n-éagothromaíochtaí idir 
leibhéil forbartha na réigiún éagsúil agus 
chúlmhaireacht na réigiún is mídheisiúla, 
chomh maith leis an teorainn le 
hacmhainní airgeadais na mBallstát agus 
na gcríoch agus, ar an taobh eile, an gá le 
creat cur chun feidhme comhsheasmhach 
lena gcumhdaítear roinnt cistí de chuid an 
Aontais atá faoi bhainistíocht 
chomhroinnte. Ós rud é gur fearr is féidir 
na cuspóirí sin a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta a leagtar amach san 
Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo 
thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí 
sin a ghnóthú,

(19) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí 
an Rialacháin seo, eadhon tacaíocht a 
thabhairt do dhaoine, geilleagar agus 
comhshaol na gcríoch a bhfuil athrú 
eacnamaíoch agus sóisialta ó bhonn rompu 
chun aistriú go geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide, a ghnóthú go 
leordhóthanach ina n-aonar. Is iad na 
príomhchúiseanna leis sin ná, ar thaobh 
amháin, méid na n-éagothromaíochtaí idir 
leibhéil forbartha na réigiún éagsúil agus 
chúlmhaireacht na réigiún is mídheisiúla, 
chomh maith leis an teorainn le 
hacmhainní airgeadais na mBallstát agus 
na gcríoch agus, ar an taobh eile, an gá le 
creat cur chun feidhme comhsheasmhach 
lena gcumhdaítear roinnt cistí de chuid an 
Aontais atá faoi bhainistíocht 
chomhroinnte agus a áirithiú go 
gcomhlíonfar ardchaighdeáin shóisialta 
agus chomhshaoil agus go gcuirfear 
rannpháirtíocht oibrithe chun cinn . Ós 
rud é gur fearr is féidir na cuspóirí sin a 
ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh 
an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir 
le prionsabal na coimhdeachta a leagtar 
amach in Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le 
prionsabal na comhréireachta a leagtar 
amach san Airteagal sin, ní théann an 
Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach 
chun na cuspóirí sin a ghnóthú,

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1
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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 chur ar fáil do dhaoine, 
geilleagar agus comhshaoil na gcríoch a 
bhfuil dúshláin shocheacnamaíocha 
thromchúiseacha rompu a thagann ón 
bpróiseas aistrithe i dtreo spriocanna 2030 
an Aontais maidir le fuinneamh agus an 
aeráid, agus geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de san Aontas faoi 
2050.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir leis an dara fomhír 
d'Airteagal [4(1)] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], rannchuideoidh CUAC leis an 
gcuspóir sonrach aonair maidir le “réigiúin 
agus daoine a chumasú chun aghaidh a 
thabhairt ar thionchair shóisialta 
eacnamaíocha agus chomhshaoil an 
aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de”.

I gcomhréir leis an dara fomhír 
d’Airteagal [4(1)] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], rannchuideoidh CUAC leis an 
gcuspóir sonrach aonair maidir le ‘réigiúin, 
daoine, fiontair agus geallsealbhóirí eile a 
chumasú chun aghaidh a thabhairt ar 
thionchair shóisialta, fostaíochta, 
eacnamaíocha agus chomhshaoil an 
aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050 agus ar 
na spriocanna idirthréimhseacha do 2030, 
i gcomhréir le spriocanna Chomhaontú 
Pháras.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Na hacmhainní le haghaidh CUAC 
faoin infheistíocht le haghaidh sprioc na 
bpost agus an fháis atá ar fáil le haghaidh 

2. EUR 25 358 532 750 i bpraghsanna 
2018 (‘príomhshuim’) a bheidh sna 
hacmhainní do CUAC faoi sprioc na 
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gealladh buiséadach le haghaidh na 
tréimhse 2021-2027, EUR 11 270 459 000 
i bpraghsanna reatha a bheidh iontu, agus 
féadfar an tsuim sin a mhéadú, de réir an 
cháis, le hacmhainní breise arna 
leithdháileadh i mbuiséad an Aontais, agus 
le hacmhainní eile i gcomhréir leis an 
mbunghníomh is infheidhme.

hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post a 
bheidh ar fáil le haghaidh gealltanas 
buiséadach do thréimhse 2021-2027, agus 
ní bheidh sé mar thoradh ar aistriú 
acmhainní ó na Cistí a chumhdaítear le 
Rialachán (AE).../... [RFC nua]. Féadfar 
an phríomhshuim a mhéadú, de réir mar a 
bheidh, trí acmhainní breise a 
leithdháileadh i mbuiséad an Aontais, agus 
trí acmhainní eile i gcomhréir leis an 
mbunghníomh is infheidhme.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3a – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Beidh an miondealú bliantúil ar an 
méid dá dtagraítear i mír 1 de réir an 
Bhallstáit ina chuid den Chinneadh ón 
gCoimisiún dá dtagraítear in Airteagal 3(3) 
i gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar 
amach in Iarscríbhinn I.

3. Arna iarraidh sin ag Ballstát, 
cuirfear an méid dá dtagraítear sa chéad 
fhomhír de mhír 1 den Airteagal seo ar 
fáil freisin le haghaidh na mblianta 2025-
2027. Do gach tréimhse, beidh na 
miondealuithe bliantúla faoi seach ar an 
méid dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal 
seo ag Ballstáit san áireamh sa Chinneadh 
ón gCoimisiún dá dtagraítear in 
Airteagal 3(3) i gcomhréir leis an 
modheolaíocht a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 3b
Sásra Luaíochta Ghlais

Déanfar 18 % d’iomlán na méideanna dá 
dtagraítear sa chéad fhomhír 
d’Airteagal 3(2) agus sa chéad fhomhír 
d’Airteagal 3a(1) a leithdháileadh i 
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gcomhréir leis an luas ar lena linn a 
laghdaíonn na Ballstáit a gcuid 
astaíochtaí gás ceaptha teasa, arna roinnt 
ar a meán-OIN is déanaí.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 3c
Leithdháiltí sonracha do na réigiúin is 

forimeallaí agus oileáin
Beidh 1 % d’iomlán na méideanna dá 
dtagraítear sa chéad fhomhír 
d’Airteagal 3(2) agus sa chéad fhomhír 
d’Airteagal 3a(1) ina leithdháileadh 
sonrach d’oileáin, agus beidh 1 % ina 
leithdháileadh sonrach do na réigiúin is 
forimeallaí, dá dtagraítear in 
Airteagal 349 CFAE, a thabharfar do na 
Ballstáit lena mbaineann.

Leasú 24

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) infheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair 
bheaga agus mheánmhéide (FBManna), 
lena n-áirítear gnólachtaí nuathionscanta, a 
mbeidh éagsúlú eacnamaíoch agus ath-
thiontú mar thoradh orthu;

(a) infheistíochtaí táirgiúla agus 
inbhuanaithe i micrifhiontair agus i 
bhfiontair bheaga agus mheánmhéide 
(FBManna), lena n-áirítear gnólachtaí 
nuathionscanta agus turasóireacht 
inbhuanaithe, a mbeidh cruthú post, 
nuachóiriú, éagsúlú eacnamaíoch agus 
ationtú mar thoradh orthu;

Leasú 25
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) infheistíochtaí i ngnólachtaí nua a 
chruthú, lena n-áirítear trí ghorlanna gnó 
agus seirbhísí comhairliúcháin;

(b) infheistíochtaí i ngnólachtaí nua a 
chruthú agus forbairt na ngnólachtaí atá 
ann cheana, lena n-áirítear trí ghorlanna 
gnó agus seirbhísí comhairliúcháin, a 
mbeidh cruthú post mar thoradh orthu;

Leasú 26

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) infheistíochtaí i mbonneagar 
sóisialta, a mbeidh cruthú post agus 
éagsúlú eacnamaíoch mar thoradh air;

Leasú 27

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí 
taighde agus nuálaíochta agus chun aistriú 
teicneolaíochtaí nua a chothú;

(c) infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí 
taighde agus nuálaíochta, lena n-áirítear in 
ollscoileanna agus institiúidí taighde 
poiblí, agus chun aistriú ardteicneolaíocht 
agus teicneolaíochtaí atá réidh don 
mhargadh a chothú;

Leasú 28

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 

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

haghaidh fuinneamh glan inacmhainne 
agus a chórais, i laghdú astaíochtaí gáis 
ceaptha teasa agus san éifeachtúlacht 
fuinnimh, i dteicneolaíochtaí stórála 
fuinnimh agus i bhfuinneamh in-athnuaite 
inbhuanaithe, i gcás ina gcruthófar poist 
agus ina gcoinneofar fostaíocht 
inbhuanaithe ar scála suntasach dá 
bharr;

Leasú 29

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) infheistíochtaí sa tsoghluaisteacht 
chliste agus inbhuanaithe agus i 
mbonneagar iompair atá 
neamhdhíobhálach don chomhshaol;

Leasú 30

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(db) infheistíochtaí i dtionscadail lena 
gcomhraictear an bhochtaineacht 
fuinnimh, go háirithe i dtithíocht 
shóisialta, agus lena gcuirtear 
éifeachtúlacht fuinnimh, cur chuige 
aeráidneodrach agus téamh ceantair 
íseal-astaíochta chun cinn sna réigiún is 
mó a ndéantar difear dóibh;

Leasú 31

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

(e) infheistíochtaí i ndigitiú agus i 
nascacht dhigiteach;

(e) infheistíochtaí i ndigitiú, 
nuálaíocht dhigiteach agus i nascacht 
dhigiteach, lena n-áirítear an 
fheirmeoireacht dhigiteach agus an 
fheirmeoireacht bheacht;

Leasú 32

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) infheistíochtaí in athghiniúint agus 
i ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún 
agus i dtionscadail athrú cuspóra;

(f) infheistíochtaí i mbonneagar glas 
agus in athghiniúint agus i ndí-éilliú 
láithreán, i láithreáin athfhorbraíochta 
agus i dtionscadail athrú cuspóra, nuair 
nach féidir an prionsabal ‘gurb é údar an 
truaillithe a íocfaidh as’ a chur i 
bhfeidhm;

Leasú 33

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) seirbhísí sóisialta agus poiblí chun 
leasa cách a chruthú agus a fhorbairt;

Leasú 34

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(gb) infheistíochtaí i gcultúr, an 
oideachas agus i dtógáil pobail, lena n-
áirítear an oidhreacht mhianadóireachta 
agus moil phobail inláimhsithe agus 
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doláimhsithe a luachshocrú;

Leasú 35

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;

Leasú 36

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) cúnamh i gcuardach poist do 
chuardaitheoirí poist;

(i) cúnamh i gcuardach poist do 
chuardaitheoirí poist, tacaíocht 
ghníomhach don aosú agus tacaíocht 
ioncaim d’oibrithe san idirthréimhse idir 
poist;

Leasú 37

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist;

(j) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist, go háirithe mná, 
daoine faoi mhíchumas agus grúpaí 
leochaileacha;

Leasú 38

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

Ina theannta sin, féadfaidh CUAC tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair nach 
FBManna iad, i limistéir atá ainmnithe 
mar limistéir fóirithinte i gcomhréir le 
pointí (a) agus (c) d’Airteagal 107(3) 
CFAE, ar choinníoll go bhfuil na 
hinfheistíochtaí sin formheasta mar chuid 
den phlean críochach um aistriú cóir 
bunaithe ar an bhfaisnéis atá riachtanach 
faoi phointe (h) d'Airteagal 7(2). Ní bheidh 
na hinfheistíochtaí sin incháilithe ach 
amháin má tá gá leo chun an phlean 
críochach um aistriú cóir a chur chun 
feidhme.

Ina theannta sin, féadfaidh CUAC tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair nach 
FBManna iad, i réigiúin níos lú forbartha 
agus i réigiúin trasdula mar a leagtar 
amach in Airteagal 102(2) de Rialachán 
Uimh. .../...[RFC], ar choinníoll go bhfuil 
na hinfheistíochtaí sin formheasta mar 
chuid den phlean críochach um aistriú cóir 
bunaithe ar an bhfaisnéis atá riachtanach 
faoi phointe (h) d’Airteagal 7(2). Ní bheidh 
na hinfheistíochtaí sin incháilithe ach 
amháin má tá gá leo chun an phlean 
críochach um aistriú cóir a chur chun 
feidhme, chun poist nua a chruthú, agus i 
gcás ina gcomhlíonann siad le spriocanna 
sóisialta le haghaidh cruthú post, 
comhionannas inscne agus pá 
comhionann agus spriocanna 
comhshaoil, agus i gcás ina n-éascaíonn 
siad an t-aistriú go geilleagar 
aeráidneodrach gan tacú le hathshocru, i 
gcomhréir le hAirteagal 60(1) de 
Rialachán Uimh. .../... [RFC nua].

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh CUAC tacú freisin le 
hinfheistíochtaí chun astaíochtaí gáis 
ceaptha teasa a laghdú i ngníomhaíochtaí a 
liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle ar choinníoll 
go bhfuil na hinfheistíochtaí sin formheasta 
mar chuid den phlean críochach um aistriú 
cóir bunaithe ar an bhfaisnéis a 
cheanglaítear faoi phointe (i) 
d'Airteagal 7(2). Ní bheidh na 
hinfheistíochtaí sin incháilithe ach amháin 
má tá gá leo chun an phlean críochach um 

Féadfaidh CUAC tacú freisin le 
hinfheistíochtaí chun astaíochtaí gáis 
ceaptha teasa a laghdú i ngníomhaíochtaí a 
liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle ar choinníoll 
go bhfuil na hinfheistíochtaí sin formheasta 
mar chuid den phlean críochach um aistriú 
cóir bunaithe ar an bhfaisnéis a 
cheanglaítear faoi phointe (i) 
d’Airteagal 7(2) den Rialachán seo agus 
go gcomhlíonann siad na coinníollacha 
eile a leagtar síos sa dara fomhír den 
mhír seo. Ní bheidh na hinfheistíochtaí sin 
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aistriú cóir a chur chun feidhme. incháilithe ach amháin más tá gá leo chun 
an phlean críochach um aistriú cóir a chur 
chun feidhme.

Leasú 40

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) gnóthais atá i gcruachás faoi mar a 
shainmhínítear in Airteagal 2(18) de 
Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún16;

(c) gnóthais atá i gcruachás faoi mar a 
shainmhínítear in Airteagal 2(18) de 
Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún16, ach amháin i gcásanna ina 
dtagann an cruachás ó phróiseas an 
aistrithe fuinnimh nó i gcás inar thosaigh 
na deacrachtaí tar éis an 15 Feabhra 
2020 agus go dtagann siad ó ghéarchéim 
COVID-19;

__________________ __________________
16 Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena 
ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe 
cabhrach comhoiriúnach leis an margadh 
inmheánach i gcur i bhfeidhm 
Airteagal 107 agus Airteagal 108 den 
Chonradh (IO L 187, 26.6.2014, lch. 1).

16 Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena 
ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe 
cabhrach comhoiriúnach leis an margadh 
inmheánach i gcur i bhfeidhm 
Airteagal 107 agus Airteagal 108 den 
Chonradh (IO L 187, 26.6.2014, lch. 1).

Leasú 41

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) infheistíocht a bhaineann le 
táirgeadh, próiseáil, dáileadh, stóráil nó 
dóchán na mbreoslaí iontaise;

(d) infheistíocht a bhaineann le 
táirgeadh, próiseáil, iompar, dáileadh, 
stóráil nó dóchán na mbreoslaí iontaise, 
ach amháin más i gcomhoiriúint le 
mír 1a;

Leasú 42
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) infheistíocht sa bhonneagar 
leathanbhanda i gceantair ina bhfuil ar a 
laghad dhá líonra leathanbhanda i gcatagóir 
coibhéiseach.

(e) infheistíocht sa bhonneagar 
leathanbhanda i gceantair ina bhfuil réitigh 
choibhéiseacha á soláthar ag an margadh 
faoi dhálaí iomaíocha do chustaiméirí;

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) infheistíochtaí i bhfiontair nach 
FBManna iad, a bhfuil aistriú post agus 
próiseas táirgthe ó Bhallstát amháin go 
ceann eile nó go tríú tír i gceist leo;

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe e b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(eb) oibríochtaí i réigiúin NUTS 2 ina 
bhfuil sé sceidealaithe le linn an chláir go 
ndéanfar mianach guail, ligníte nó 
scealla ola nó gort baint móna a oscailt 
nó mianach guail, ligníte nó scealla ola 
nó gort baint móna a díchoimisiúnaíodh 
go sealadach a ath-oscailt.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

De mhaolú ar phointe (d) d’Airteagal 5(1) 
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den Rialachán seo, do na réigiúin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhaint agus 
dóchán guail, ligníte, móna agus scealla 
ola, féadfaidh an Coimisiún pleananna 
críochacha um aistriú cóir a fhormheas a 
bhfuil infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí a 
bhaineann le gás nádúrtha, ar choinníoll 
go gcáilíonn gníomhaíochtaí den sórt sin 
mar chinn atá neamhdhíobhálach don 
chomhshaol i gcomhréir le hAirteagal 3 
de Rialachán (AE) Uimh. .../2020 
[Tacsanomaíocht] agus go gcomhlíonann 
siad na coinníollacha carnacha seo a 
leanas:
(a) go n-úsáidtear iad mar 
theicneolaíocht idirlinne a rachadh in 
ionad guail, ligníte, móna nó scealla ola;
(b) go dtagann siad faoi 
theorainneacha na hinfhaighteachta 
inbhuanaithe nó go bhfuil siad 
comhoiriúnach le hidrigin ghlan, 
bithghás agus bithmheatán glan a úsáid;
(c) go rannchuidíonn siad le cuspóirí 
comhshaoil an Aontais maidir le maolú 
agus oiriúnú ar an athrú aeráide, trí 
dhlús a chur le céimniú amach iomlán de 
ghual, lignít, móin nó sceall ola;
(d) go soláthraíonn siad laghduithe 
suntasacha astaíochtaí gás ceaptha teasa 
agus ar truaillithe aeir agus méadú ar an 
éifeachtúlacht fuinnimh;
(e) go rannchuidíonn siad le dul i 
ngleic leis an mbochtaineacht fuinnimh;
(f) nach gcuireann siad bac ar 
fhorbairt na bhfoinsí fuinnimh 
inathnuaite sna críocha lena mbaineann 
agus go bhfuil siad comhoiriúnach agus i 
sineirge le húsáid an fhuinnimh 
inathnuaite ina dhiaidh sin.
I gcásanna a bhfuil údar cuí leo, 
féadfaidh an Coimisiún infheistíochtaí i 
ngníomhaíochtaí neamhcháilithe a 
fhormheas i gcomhréir le hAirteagal 3 de 
Rialachán (AE) Uimh. .../... 
[Tacsanomaíocht], más rud é go 
gcomhlíonann siad na coinníollacha uile 



PE648.609v04-00 30/346 RR\1210220GA.docx

GA

eile a leagtar amach sa chéad fhomhír 
den mhír seo, agus má tá an Ballstát in 
ann réasúnú a thabhairt, sa phlean 
críochach um aistriú cóir, maidir leis an 
ngá le tacú leis na gníomhaíochtaí sin 
agus comhsheasmhacht na 
ngníomhaíochtaí sin le cuspóirí agus 
reachtaíocht fuinnimh agus aeráide an 
Aontais, agus lena Phlean Náisiúnta 
Fuinnimh agus Aeráide, a léiriú.

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar acmhainní CUAC a chlársceidealú 
i gcomhair na gcatagóirí réigiún ina bhfuil 
na críocha lena mbaineann, ar bhonn na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir arna 
mbunú i gcomhréir le hAirteagal 7 agus 
arna bhformheas ag an gCoimisiún mar 
chuid de chlár nó de leasú ar chlár. Beidh 
na hacmhainní arna gclársceidealú i 
bhfoirm cláir shonraigh amháin nó níos mó 
nó i bhfoirm tosaíochta amháin nó níos mó 
laistigh de chlár.

Déanfar acmhainní CUAC a chlársceidealú 
i gcomhair na gcatagóirí réigiún ina bhfuil 
na críocha nó na gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha lena mbaineann, ar bhonn 
na bpleananna críochacha um aistriú cóir 
arna mbunú i gcomhréir le hAirteagal 7 
agus arna bhformheas ag an gCoimisiún 
mar chuid de chlár nó de leasú ar chlár. 
Beidh na hacmhainní arna gclársceidealú i 
bhfoirm cláir shonraigh amháin nó níos mó 
nó i bhfoirm tosaíochta amháin nó níos mó 
laistigh de chlár.

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú 
cuí le sainaithint na gcríoch is mó atá faoi 
thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, 
atá sa phlean críochach um an aistriú cóir 
ábhartha, agus go bhfuil an plean críochach 
um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa 

Ach amháin i gcás ina dtugann sé údar 
cuí lena fhormheas a choimeád siar, 
déanfaidh an Coimisiún clár a fhormheas 
ina ndéantar na críocha is mó atá faoi 
thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, 
atá sa phlean críochach um an aistriú cóir 
ábhartha a shainaithint go cuí, agus ina 
bhfuil an plean críochach um aistriú cóir ag 
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Bhallstát lena mbaineann. teacht leis an bPlean Náisiúnta Fuinnimh 
agus Aeráide sa Bhallstát lena mbaineann, 
le cuspóir na haeráidneodrachta do 2050, 
lena chéimeanna idirthréimhseacha do 
2030 agus le Colún Eorpach na gCeart 
Sóisialta.

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is éard a bheidh i dtosaíocht nó i 
dtosaíochtaí CUAC cuid nó iomlán 
acmhainní CUAC a leithdháiltear do na 
Ballstáit agus na hacmhainní a aistrítear i 
gcomhréir le hAirteagal [21a] de 
Rialachán (AE) [RFC nua]. Beidh iomlán 
acmhainní CFRE agus CSE+ a aistreofar 
chuig tosaíocht CUAC cothrom ar a 
laghad le hoiread go leith mhéid na 
tacaíochta ó CUAC chuig an tosaíocht sin 
cé is moite de na hacmhainní dá 
dtagraítear i mír 1 d’Airteagal 3a ach ní 
bheidh sé os cionn trí oiread an mhéid 
sin.

2. Is éard a bheidh i dtosaíocht nó i 
dtosaíochtaí CUAC cuid nó iomlán 
acmhainní CUAC a leithdháiltear do na 
Ballstáit. Féadfar na hacmhainní sin a 
chomhlánú leis na hacmhainní a 
leithdháiltear ar bhonn deonach i 
gcomhréir le hAirteagal [21a] de Rialachán 
(AE) [RFC nua]. Ní rachaidh iomlán 
acmhainní CFRE agus CSE+ atá le 
haistriú chuig tosaíocht CUAC thar oiread 
go leith mhéid na tacaíochta ó CUAC 
chuig an tosaíocht sin. Na hacmhainní a 
aistreofar ó CFRE agus ó CSE+, 
coinneoidh siad a gcuspóirí bunaidh agus 
áireofar iad ar leibhéil dhíriú téamach 
CFRE agus CSE+.

Leasú 49

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Tá CUAC ceaptha do na pobail is 
leochailiú laistigh de gach réigiún, agus 
dá bhrí sin, tionscadail incháilithe arna 
maoiniú faoi CUAC a rannchuidíonn leis 
an gcuspóir sonrach in Airteagal 2, 
tairbheoidh siad de chómhaoiniú suas le 
85 % de na costais ábhartha.
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Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. In éineacht le húdaráis ábhartha na 
gcríoch is infheidhme, ullmhóidh na 
Ballstáit plean críochach um aistriú cóir 
amháin nó níos mó a chumhdaíonn críoch 
amháin nó níos mó a ndéanann sé difear 
dóibh, críoch a chomhfhreagraíonn do 
leibhéal 3 d'aicmiú comhchoiteann na n-
aonad críche maidir le staidreamh 
(“réigiúin NUTS leibhéal 3”) a bunaíodh le 
Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 arna 
leasú ag Rialachán (CE) Uimh. 868/2014 
ón gCoimisiún17 nó codanna díobh, i 
gcomhréir leis an teimpléad a leagtar 
amach in Iarscríbhinn II.  Beidh na críocha 
sin ar na cinn is mó a bheidh faoi thionchar 
diúltach bunaithe ar na torthaí 
eacnamaíocha agus sóisialta de dheasca an 
aistrithe, go háirithe maidir le caillteanas 
post a d'fhéadfadh bheith ann i dtáirgeadh 
agus úsáid breoslaí iontaise agus na 
riachtanais maidir le hathrú ó bhonn ar 
phróisis táirgthe na saoráidí tionsclaíocha 
sin a bhfuil an déine gás ceaptha teasa is 
airde acu.

1. In éineacht le húdaráis ábhartha 
réigiúnacha agus áitiúila na gcríoch lena 
mbaineann, agus i gcomhréir le 
prionsabal na comhpháirtíochta a leagtar 
síos in Airteagal 6 de Rialachán (AE) .../... 
[RFC nua] agus, i gcás inarb ábhartha, le 
cúnamh BEI agus CEI, ullmhóidh na 
Ballstáit plean críochach um aistriú cóir 
amháin nó níos mó a chumhdaíonn críoch 
amháin nó níos mó a ndéanann sé difear 
dóibh, críoch a chomhfhreagraíonn do 
leibhéal 3 d’aicmiú comhchoiteann na n-
aonad críche maidir le staidreamh 
(‘réigiúin NUTS leibhéal 3’) a bunaíodh le 
Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
arna leasú ag Rialachán (AE) 2016/206617 
nó codanna díobh, i gcomhréir leis an 
teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn 
II. Beidh na críocha sin ar na cinn is mó a 
bheidh faoi thionchar diúltach bunaithe ar 
na torthaí eacnamaíocha agus sóisialta de 
dheasca an aistrithe, go háirithe maidir le 
caillteanas post a d’fhéadfadh bheith ann i 
dtáirgeadh agus úsáid breoslaí iontaise 
agus na riachtanais maidir le hathrú ó 
bhonn ar phróisis táirgthe na saoráidí 
tionsclaíocha sin a bhfuil an déine gás 
ceaptha teasa is airde acu.

__________________ __________________
17 Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú 
comhchoiteann aonad críche le haghaidh 
staidrimh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 
21.6.2003, lch. 1).

17 Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú 
comhchoiteann aonad críche le haghaidh 
staidrimh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 
21.6.2003, lch. 1).

Leasú 51
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tuairisc ar an bpróiseas aistrithe i 
dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de ar an leibhéal náisiúnta, lena n-
áirítear amlíne le haghaidh céimeanna 
aistrithe tábhachtacha atá comhsheasmhach 
leis an leagan is déanaí den Phlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide 
(“NECP”);

(a) tuairisc ar an bpróiseas aistrithe i 
dtreo spriocanna aeráide an Aontais do 
2030 a bhaint amach geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de a bhaint 
amach faoi 2050 ar an leibhéal náisiúnta 
faoi 2050, lena n-áirítear amlíne le 
haghaidh céimeanna aistrithe tábhachtacha 
atá comhsheasmhach leis an leagan is 
déanaí den Phlean Náisiúnta Fuinnimh 
agus Aeráide (‘NECP’);

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) réasúnú le críocha a shainaithint a 
bheith faoin tionchar is diúltaí de dheasca 
an phróisis aistrithe dá dtagraítear i bpointe 
(a) agus atá le tacaíocht a fháil ó CUAC, i 
gcomhréir le mír 1;

(b) réasúnú le críocha a shainaithint a 
bheith faoin tionchar is diúltaí de dheasca 
an phróisis aistrithe dá dtagraítear i bpointe 
(a) agus atá le tacaíocht a fháil ó CUAC, i 
gcomhréir le mír 1, lena n-áirítear táscairí 
amhail an ráta dífhostaíochta agus an 
ráta dídhaonraithe;

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) measúnú ar dhúshláin an aistrithe 
atá ann do na críocha is mó a bheidh faoi 
thionchar diúltach, lena n-áirítear tionchar 
sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil an 
aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, ina sainaithnítear 
líon na bpost a ndéanfar difear dóibh agus 
na gcaillteanas post a d'fhéadfadh bheith 

(c) measúnú tionchair ar dhúshláin an 
aistrithe atá ann do na críocha is mó a 
bheidh faoi thionchar diúltach, lena n-
áirítear tionchar sóisialta, eacnamaíoch 
agus comhshaoil an aistrithe i dtreo 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, ina sainaithnítear líon na bpost 
a ndéanfar difear dóibh agus na 
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ann, na riachtanais agus na cuspóirí 
forbartha atá le baint amach faoi 2030, 
nasctha le hathrú ó bhonn nó le dúnadh na 
ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg mór 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint leo 
sna críocha sin;

gcaillteanas post a d’fhéadfadh bheith ann, 
riosca dídhaonraithe na réigiún atá buailte, 
an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ann ar 
ioncaim an rialtais, na riachtanais agus na 
cuspóirí forbartha atá le baint amach faoi 
2030 atá nasctha le hathrú ó bhonn nó le 
dúnadh na ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg 
mór astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint 
leo sna críocha sin agus na dúshláin a 
bhaineann leis an mbochtaineacht 
fuinnimh;

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) tuairisc ar rannchuidiú measta na 
tacaíochta CUAC maidir le dul i ngleic le 
tionchair shóisialta, eacnamaíocha agus 
chomhshaoil an aistrithe i dtreo geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de;

(d) tuairisc ar rannchuidiú measta na 
tacaíochta CUAC maidir le dul i ngleic le 
tionchair shóisialta, dhéimeagrafacha, 
eacnamaíocha, sláinte agus chomhshaoil 
an aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach 
ó thaobh na haeráide de;

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) measúnú ar a chomhsheasmhacht le 
straitéisí agus pleananna náisiúnta, 
réigiúnacha nó críochacha eile;

(e) measúnú ar a chomhsheasmhacht le 
straitéisí agus pleananna náisiúnta, 
réigiúnacha nó críochacha eile, i gcás 
inarb ábhartha;

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe h
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d'infheistíochtaí táirgiúla d'fhiontair nach 
FBManna iad, liosta uileghabhálach na n-
oibríochtaí agus na bhfiontar den sórt sin 
agus réasúnú ar an ngá atá le tacaíocht den 
sórt sin trí anailís ar bhearnaí ina léirítear 
go rachadh na caillteanais post a 
d'fhéadadh a bheith ann thar líon na bpost a 
chruthófaí in éagmais na hinfheistíochta 
sin;

(h) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d'infheistíochtaí táirgiúla d’fhiontair nach 
FBManna iad, liosta táscach na n-
oibríochtaí agus na bhfiontar den sórt sin 
agus réasúnú ar an ngá atá le tacaíocht den 
sórt sin trí anailís ar bhearnaí ina léirítear 
go rachadh na caillteanais post a 
d'fhéadadh a bheith ann thar líon na bpost a 
chruthófaí in éagmais na hinfheistíochta 
sin;

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Beidh na páirtithe ábhartha i 
gcomhréir le hAirteagal [6] den Rialachán 
(AE) [RCF nua] rannpháirteach in 
ullmhúchán agus cur chun feidhme na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir.

3. Beidh na páirtithe ábhartha i 
gcomhréir le hAirteagal [6] den Rialachán 
(AE) [RCF nua] agus i gcás inarb 
ábhartha, BEI agus CEI, rannpháirteach 
in ullmhúchán agus cur chun feidhme na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir.

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Maidir le táscairí aschuir, socrófar 
na bonnlínte ag náid. Beidh na 
garspriocanna a shocraítear do 2024 agus 
na spriocanna a shocraítear do 2029 
carnach. Ní dhéanfar athbhreithniú ar na 
spriocanna tar éis don iarraidh ar an 
leasú ar chlár a chur isteach de bhun 
Airteagal [14(2)] den Rialachán (AE) 
[RFC nua] a bheith formheasta ag an 
gCoimisiún.

2. Maidir le táscairí aschuir, socrófar 
na bonnlínte ag náid. Beidh na 
garspriocanna a shocraítear do 2024 agus 
na spriocanna a shocraítear do 2029 
carnach.
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Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún, 
bunaithe ar thuarascáil deiridh ar 
fheidhmíocht an chláir, nár baineadh 
amach ar a laghad [65 %] den sprioc a 
leagtar síos maidir le ceann amháin nó 
níos mó de tháscairí aschuir nó toraidh 
d'acmhainní CUAC, féadfaidh sé 
ceartúcháin airgeadais a dhéanamh de 
bhun Airteagal [98] den Rialachán (AE) 
[RFC nua] trí thacaíocht ó CUAC don 
tosaíocht sin a laghdú i gcoibhéis leis an 
méid atá bainte amach.

Bunaithe ar thuarascáil deiridh ar 
fheidhmíocht an chláir, féadfaidh an 
Coimisiún ceartúcháin airgeadais a 
dhéanamh i gcomhréir le Rialachán (AE) 
[RFC nua].

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 10a
Forálacha idirthréimhseacha

Bainfidh na Ballstáit tairbhe as 
idirthréimhse go dtí... [bliain amháin ó 
dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin 
seo] chun na pleananna críochacha um 
aistriú cóir a ullmhú agus a ghlacadh. 
Beidh gach Ballstát incháilithe go 
hiomlán do chistiú faoin Rialachán seo le 
linn na hidirthréimhse sin, agus ní 
chuirfidh an Coimisiún í sin san áireamh 
nuair a bheidh cinneadh maidir le 
saoradh nó caillteanas cistiúcháin á 
bhreithniú aige.

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 10b
Athbhreithniú

Faoi dheireadh athbhreithniú 
meántéarma an chéad chreata airgeadais 
ilbhliantúil eile ar a dhéanaí, déanfaidh 
an Coimisiún measúnú ar chur chun 
feidhme CUAC agus ar a iomchuí a 
bheadh sé a raon feidhme a leasú i 
gcomhréir le hathruithe a d’fhéadfadh a 
bheith déanta ar Rialachán 2020/... 
[Rialachán Tacsanomaíochta], ar 
chuspóirí aeráide an Aontais a leagtar 
amach i Rialachán (AE) 2020/... [An Dlí 
Aeráide Eorpach] agus i gcomhréir le 
héabhlóid chur chun feidhme an Phlean 
Gníomhaíochta maidir le Maoiniú 
Inbhuanaithe. Ar an mbonn sin, 
déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a chur 
faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus 
na Comhairle, a bhféadfaidh tograí 
reachtacha a bheith ag gabhail léi.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

A. Réamhrá

Sna tograí reachtacha lena rialaítear úsáid chistiú an bheartais chomhtháthaithe don tréimhse 
2021-2027, beidh ar cheann de na príomhchuspóirí lena spreagfar infheistíochtaí AE “Eoraip 
níos glaise a fheidhmeoidh ar bheagán carbóin trí aistriú fuinnimh glan agus cóir, infheistíocht 
ghlas agus ghorm, an geilleagar ciorclach, an toiriúnú aeráide agus cosc agus bainistiú rioscaí 
a chur chun cinn.” Is é is aidhm leis sin Comhaontú Pháras a chur chun feidhme. Ina theannta 
sin, caithfear 25 % de chaiteachas iomlán CAI ar ghníomhaíochtaí a bhaineann leis an aeráid. 

Leis an Margadh Glas Eorpach déantar tiomantas AE do thodhchaí níos glaise a threisiú 
tuilleadh, agus leagtar amach beartas nua fáis don Eoraip, agus é mar sprioc uaillmhianach 
aige neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050, ar sprioc í a d’fhormhuinigh an Chomhairle 
Eorpach an 12 Nollaig 2019. 

Mar sin féin, ar an mbealach i dtreo geilleagar glas agus neodracht aeráide, tá deacrachtaí ar 
leith ann ar cheart dúinn aghaidh a thabhairt orthu mar ábhar práinne. Mar shampla, tá líon 
mór réigiún ann atá fós ag brath ar phróisis breosla iontaise nó ar phróisis thionsclaíocha atá 
dian ar gháis ceaptha teasa. Dá bhrí sin, is dúshlán ollmhór é aistriú na réigiún sin chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de. Maidir le gníomhaíochtaí eacnamaíocha lena 
mbaineann leibhéil arda déine astaíochtaí gás ceaptha teasa, nó atá bunaithe ar tháirgeadh 
agus úsáid breoslaí iontaise, amhail gual agus lignít, is cinnte go mbeidh orthu laghdú a 
dhéanamh i dtéarmaí aschuir eacnamaíoch agus leibhéal fostaíochta araon. Beidh ar 
earnálacha eile ina bhfuil leibhéil arda astaíochtaí gás ceaptha teasa deireadh a chur le próisis 
atá dian ar charbón: beidh orthu athrú ó bhonn a dhéanamh. Ina theannta sin, beidh ar roinnt 
post, a bhraitheann go hindíreach ar na gníomhaíochtaí thuasluaite, athrú ó bhonn freisin, nó 
scor de bheith ann. Beidh tionchar díreach ag na hathruithe seo go léir ar shaol na ndaoine 
agus is cinnte go gcruthóidh siad raon leathan dúshlán sóisialta.

Is díol mór sásaimh don Rapóirtéir, dá bhrí sin, gur thug an Coimisiún aird ar na dúshláin 
shóisialta, eacnamaíocha agus chomhshaoil sin trí dhréachtrialachán nua ar leith a thíolacadh 
chun Ciste um Aistriú Cóir a bhunú sa tréimhse cistiúcháin iar-2020, agus gur chuir sé in iúl a 
thábhachtaí atá freagairt choiteann ón Aontas maidir leis an ngá atá le haistriú cóir. 

Tá an Rapóirtéir den tuairim, áfach, nach mór roinnt modhnuithe, breisithe agus coigeartuithe 
a dhéanamh ar an togra seo, arb é an chéad togra reachtach é lena gcuirtear chun feidhme na 
tosaíochtaí a leagtar amach sa Mhargadh Glas Eorpach agus ar cuid é den Phlean 
Infheistíochta don Eoraip Inbhuanaithe. Cúis mhór imní don Rapóirtéir ná an tionchar 
socheacnamaíoch a bheidh ag an bpróiseas aistrithe i dtreo geilleagar a bheidh neodrach ó 
thaobh aeráide de, agus creideann sé go daingean gur gá do AE aistriú a bhaint amach gan 
ligean d’éagothromaíochtaí idir réigiúin a fhás tuilleadh, agus gan aon saoránach a fhágáil ar 
lár.

B. Struchtúr an tSásra um Aistriú Cóir

Is díol sásaimh don Rapóirtéir struchtúr trí cholún an tSásra um Aistriú Cóir, ina bhfuil an 
Ciste um Aistriú Cóir, an scéim thiomnaithe faoi InvestEU agus an tsaoráid iasachta don 
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earnáil phoiblí le Grúpa BEI. Úsáidfear an Ciste um Aistriú Cóir go príomha chun deontais a 
sholáthar, agus beidh sé dírithe ar éagsúlú eacnamaíoch agus athoiliúint agus cuimsiú 
gníomhach oibrithe agus cuardaitheoirí poist, agus déanfaidh an dá cholún eile infheistíochtaí 
príobháideacha a tharraingt isteach agus maoiniú poiblí a ghiaráil faoi seach. 

Tugann an Rapóirtéir le fios freisin go ndéantar an Ciste um Aistriú Cóir a chur chun feidhme 
faoi bhainistíocht chomhroinnte, i ndlúthchomhar le húdaráis náisiúnta, réigiúnacha agus 
áitiúla agus le geallsealbhóirí, toisc go n-áirithítear leis sin úinéireacht na straitéise aistrithe. 
Tá sé ríthábhachtach freisin go gcomhlíonfar prionsabal na comhpháirtíochta, mar go n-
áirithítear leis sin go rachfar i gcomhairle leis na comhpháirtithe eacnamaíocha agus sóisialta 
maidir le saincheisteanna clársceidealaithe agus cur chun feidhme.

C. Raon feidhme na tacaíochta

Is díol sásaimh don Rapóirtéir go dtacóidh CUAC atá beartaithe le gníomhaíochtaí sna réimsí 
seo a leanas: éagsúlú eacnamaíoch, athoiliúint oibrithe agus athshlánú comhshaoil. Raon 
feidhme leathan gníomhaíochtaí atá i gceist leis sin, lena n-áirítear infheistíochtaí sna nithe 
seo a leanas: FBManna, T&N, teicneolaíocht agus bonneagair a bhaineann le fuinneamh, 
digitiú, athghiniúint, an geilleagar ciorclach, uas-sciliú agus athoiliúint oibrithe, agus cúnamh 
agus cuimsiú cuardaitheoirí poist. Ba cheart raon feidhme níos leithne a bheith ag liosta na 
ngníomhaíochtaí, áfach, chun réigiúin, daoine, fiontair agus geallsealbhóirí eile a chumasú 
chun aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar iarmhairtí sóisialta, fostaíochta, eacnamaíocha 
agus comhshaoil an aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de. 

Ba mhaith leis an Rapóirtéir go n-eisiafar ó CUAC infheistíochtaí cistithe i bhfiontair nach 
FBManna iad i gcás ina ndéantar poist agus próiseas táirgthe a aistriú ó Bhallstát amháin go 
Ballstát eile nó go tríú tír. Thairis sin, aontaíonn an Rapóirtéir le hinfheistíochtaí cistithe a 
bhaineann le breosla iontaise a eisiaimh, ach measann sé gur cheart go mbeadh infheistíochtaí 
i ngníomhaíochtaí a bhaineann le gás nádúrtha, go háirithe, a bheith incháilithe i gcomhair 
maoiniú faoi choinníollacha dochta áirithe.

D. Buiséad

Is díol sásaimh don Rapóirtéir go gcuirfidh CUAC atá beartaithe aistriú fuinnimh chun cinn 
agus go dtacóidh sé le raon gníomhaíochtaí i bhfad níos leithne faoi thrí chatagóir leathana: 
tacaíocht shóisialta, athbheochan eacnamaíoch agus athchóiriú talún. Is díol sásaimh don 
Rapóirtéir, freisin, an togra leasaithe ón gCoimisiún, a mholann buiséad i bhfad níos mó agus 
acmhainn bhreise ó Ionstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh. Mar sin féin, ós rud é nach 
féidir cuspóirí uaillmhianacha bheartais AE a bhaint amach ach trí bhuiséad uaillmhianach, tá 
níos mó acmhainní de dhíth agus níor cheart go gcuirfeadh na hacmhainní sin maoiniú na 
gcistí comhtháthaithe eile i mbaol. Sa bhreis air sin, féadfar acmhainní CUAC a chomhlánú le 
haistrithe ó CFRE agus CSE+ ar bhonn deonach.

Ina theannta sin, creideann Rapóirtéir gur cheart na hiarrachtaí breise a dhéanann na Ballstáit, 
as a dtiocfaidh laghdú ar astaíochtaí a théann thar an sprioc, a chúiteamh. Tacaíonn an 
Rapóirtéir dá bhrí sin tabhairt isteach dreasachta amhail an Sásra Luaíochta Ghlais, a thugann 
leithdháiltí breise mar chúiteamh do na Ballstáit sin a laghdaíonn a gcuid astaíochtaí gás 
ceaptha teasa ar luas níos tapúla.  Is é tuairim an Rapóirtéara gur cheart aird ar leith a dhíriú ar 
oileáin agus ar na réigiúin is forimeallaí, lena ndéanfar leithdháileadh speisialta ina bhfábhar a 
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áirithiú. 

E. Conclúid

Tá an tuarascáil seo mar thoradh ar dhianchaibidlíocht agus dian-chomhréiteach. Go sonrach, 
ba mhaith leis an Rapóirtéir buíochas a ghabháil leis na scáth-rapóirtéirí ó na grúpaí polaitiúla 
eile, mar aon leis na rapóirtéirí don tuairim ó chúig choiste comhlachaithe agus ó dhá choiste 
don tuairim eile. Anois tá an tnúth le dianchaibidlíochtaí idirinstitiúideacha tar éis bhriseadh 
an tsamhraidh.



26.6.2020

TUAIRIM ÓN gCOISTE UM BUISÉID

chuig an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Rapóirtéir don tuairim (*): Siegfried Mureşan 

(*) Coiste comhlachaithe – Riail 57 de na Rialacha Nós Imeachta

RÉASÚNÚ GEARR

Tacaíonn an Rapóirtéir go hiomlán leis an gCiste um Aistriú Cóir, i gcomhréir leis an rún ó 
Pharlaimint na hEorpa an 10 Deireadh Fómhair 2019 ar chreat airgeadais ilbhliantúil 2021-
2027 agus acmhainní dílse.1

Sa rún sin, tá an Pharlaimint ‘á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go gcomhlíonfaidh an chéad 
CAI eile Comhaontú Pháras ina iomláine agus cuireann sí i bhfáth go bhfuil géarghá le céim 
mhór eile in iarrachtaí polaitiúla agus airgeadais chun a chuspóirí a bhaint amach, chomh maith 
le haistriú cóir chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh carbóin de bunaithe ar na critéir is airde 
maidir le ceartas sóisialta ionas nach bhfágfar aon duine i leataobh.’ 

Creideann an Rapóirtéir gur gá an Ciste um Aistriú Cóir a neartú trí leithdháileadh méadaithe, 
chun cur ar a chumas a chuid cuspóirí uaillmhianacha a bhaint amach. Ba cheart rochtain a 
fháil ar mhaoiniú CUAC go neamhspleách ar chistí struchtúracha agus infheistíochta eile de 
chuid an Aontais. Dá bhrí sin, creideann an Rapóirtéir, cé gur gá an méid is mó comhlántachta 
idir cistí AE a áirithiú, nár cheart rochtain a fháil ar CUAC a bheith coinníollach ar 
‘mheaitseáil’ cistí comhtháthaithe eile ar na cúiseanna seo a leanas:

1. Is ionstraim bhreise é CUAC i ndáil leis na cinn eile a chuirtear in úsáid faoi bheartas 
comhtháthaithe AE. Beidh príomhról aige i dtaobh ceann de na dúshláin is mó a shárú 
i dtreo na haeráidneodrachta. Dá bhrí sin, i gcomhréir leis an tábhacht pholaitiúil atá 
ag an gCiste sin, ba cheart go mbeadh a fheidhmiú agus a leithdháileadh chomh 
neamhspleách agus is féidir ó na hionstraimí airgeadais eile, ach an chomhlántacht leo 
a choinneáil ag an am céanna.

2. Déanann an t-iarratas chun leithdháileadh CUAC a mheaitseáil leis na cistí 
struchtúracha comhfhreagracha réamhchinneadh ar úsáid na gcistí faoi seach. Ba 

1 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 10 Deireadh Fómhair 2019 maidir le creat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 
agus acmhainní dílse: in am freastal ar ionchais na saoránach, (2019/2833(RSP).



cheart go mbeadh sé faoi na Ballstáit cinneadh a dhéanamh faoi conas a n-imchlúdach 
náisiúnta a leithdháileadh ar bhonn a dtréithe eacnamaíocha, sóisialta agus críochacha 
agus ar choinníoll go gcomhlíonann an leithdháileadh sin creat dlíthiúil AE. Dá n-
éileofaí leithdháiltí CUAC a mheaitseáil le maoiniú comhtháthaithe, d’fhorchuirfí 
coinníoll breise ar na Ballstáit, rud a chruthódh ualach breise.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Buiséid ar an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach, 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) Leis an gcreat rialála lena rialaítear 
beartas comhtháthaithe an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an 
chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, 
rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais 
an Aontais Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme trí 
chistiú an Aontais a dhíriú ar chuspóirí 
glasa. Leis an Rialachán seo, cuirtear chun 
feidhme ceann de na tosaíochtaí a leagtar 
amach sa Teachtaireacht maidir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip (‘An 
Comhaontú Glas don Eoraip’)11 agus is 
cuid é den Phlean Infheistíochta d'Eoraip 
Inbhuanaithe12 lena gcuirtear maoiniú 
tiomnaithe ar fáil faoin Sásra um Aistriú 
Cóir i gcomhthéacs an bheartais 
chomhtháthaithe chun aghaidh a thabhairt 
ar na costais eacnamaíocha agus shóisialta 
a bhaineann leis an aistriú chuig geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, ina ndéantar aon astaíochtaí 
gás ceaptha teasa atá fágtha a chúiteamh le 
hionsúcháin choibhéiseacha.

(1) Leis an gcreat rialála lena rialaítear 
beartas comhtháthaithe an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an 
chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, 
rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais 
an Aontais Comhaontú Pháras a chur chun 
feidhme chun méadú teochta domhanda a 
theorannú faoi bhun 1,5°C agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme trí 
chistiú an Aontais a dhíriú ar chuspóirí 
glasa, agus ar Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta. Leis an Rialachán seo, cuirtear 
chun feidhme ceann de na tosaíochtaí a 
leagtar amach sa Teachtaireacht maidir leis 
an gComhaontú Glas don Eoraip (‘An 
Comhaontú Glas don Eoraip’)11 agus is 
cuid é den Phlean Infheistíochta d’Eoraip 
Inbhuanaithe12 lena gcuirtear maoiniú 
tiomnaithe ar fáil faoin Sásra um Aistriú 
Cóir i gcomhthéacs an bheartais 
chomhtháthaithe chun aghaidh a thabhairt 
ar na costais eacnamaíocha agus shóisialta 
a bhaineann leis an aistriú chuig geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, ina ndéantar aon astaíochtaí 
gás ceaptha teasa atá fágtha a chúiteamh le 
hionsúcháin choibhéiseacha.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.



12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Chun go n-éireoidh leis an aistriú, 
ní mór dó a bheith cothrom agus 
inghlactha go sóisialta ag cách. Dá bhrí sin, 
ní mór don Aontas agus do na Ballstáit 
araon na himpleachtaí eacnamaíocha agus 
sóisialta a bheidh aige a chur san áireamh 
ón tús, agus leas a bhaint as gach ionstraim 
a d’fhéadfadh a bheith ann chun 
drochiarmhairtí a mhaolú. Tá ról 
tábhachtach ag buiséad an Aontais i ndáil 
leis sin.

(3) Chun go n-éireoidh leis an aistriú, 
ní mór dó a bheith cuimsitheach agus 
inghlactha go sóisialta ag cách, nó mór dó 
neamhionannais a laghdú agus gan aon 
duine a fhágáil ar leataobh. Dá bhrí sin, 
ba cheart don Aontas agus do na Ballstáit 
araon, mar aon leis na réigiún agus 
gníomhaithe áitiúla éagsúla, impleachtaí 
comhshaoil, sóisialta agus eacnamaíocha 
agus impleachtaí don mhargadh saothair 
a chur san áireamh ón tús, agus leas a 
bhaint as gach ionstraim a d’fhéadfadh a 
bheith ann chun drochiarmhairtí a mhaolú 
agus chun dea-iarmhairtí a chur chun 
cinn amhail poist nua, chuibhiúla agus 
inbhuanaithe a chruthú nó cáilíocht an 
aeir a fheabhsú. Tá ról tábhachtach ag 
buiséad an Aontais i ndáil leis sin.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Mar a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa 
Phlean Infheistíochta d'Eoraip 
Inbhuanaithe, ba cheart go mbeadh Sásra 
um Aistriú Cóir comhlántach do na 
gníomhaíochtaí eile faoin gcéad chreat 
airgeadais ilbhliantúil eile don tréimhse ó 
2021 go 2027. Ba cheart dó rannchuidiú le 
dul i ngleic leis na hiarmhairtí sóisialta 
agus eacnamaíoch a bhainfeadh leis an 
aistriú chuig neodracht ó thaobh na 
haeráide de san Aontas Eorpach tríd an 
gcaiteachas ó bhuiséad an Aontais ar 

(4) Mar a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa 
Phlean Infheistíochta d’Eoraip 
Inbhuanaithe, a úsáidfidh ar a laghad 
EUR 1 trilliún chun tacaíocht a thabhairt 
d’infheistíochtaí inbhuanaithe sa chéad 
deich mbliana romhainn trí bhuiséad an 
Aontais agus ionstraimí gaolmhara, ba 
cheart don Sásra um Aistriú Cóir tacú go 
sonrach le hoibrithe agus saoránaigh na 
réigiún a ndéanann an t-aistriú difear 
dóibh, agus a bheith comhlántach ag an 
am céanna do na gníomhaíochtaí aistrithe 



chuspóirí aeráide agus sóisialta a thabhairt 
le chéile ar an leibhéal réigiúnach.

ghlasa faoin CAI 2021-2027. Ba cheart dó 
rannchuidiú le dul i ngleic leis na 
hiarmhairtí sóisialta agus eacnamaíoch a 
bhainfeadh leis an aistriú chuig neodracht ó 
thaobh na haeráide de san Aontas Eorpach 
faoi 2050, go háirithe d’oibrithe a 
ndéanann an próiseas difear dóibh, tríd an 
gcaiteachas ó bhuiséad an Aontais ar 
chuspóirí aeráide, eacnamaíocha, agus 
sóisialta a thabhairt le chéile ar an leibhéal 
réigiúnach.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (CUAC) atá ar 
cheann de cholúin an tSásra um Aistriú 
Cóir a chuirtear chun feidhme faoin 
mbeartas comhtháthaithe. Is é an aidhm atá 
le CUAC maolú a dhéanamh ar 
dhrochiarmhairtí an aistrithe aeráide trí 
thacaíocht a thabhairt sna críocha is mó a 
n-imríonn siad tionchar orthu agus do na 
hoibrithe lena mbaineann. I gcomhréir le 
cuspóir sonrach CUAC, ba cheart do na 
gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó 
CUAC rannchuidiú go díreach chun 
laghdú a dhéanamh ar thionchar an 
aistrithe trí mhaoiniú a dhéanamh ar 
éagsúlú agus nuachóiriú an gheilleagair 
áitiúil agus trí mhaolú a dhéanamh ar na 
iarmhairtí diúltacha ar an bhfostaíocht. 
Léirítear sin i gcuspóir sonrach CUAC, a 
bhunaítear ar an leibhéal céanna agus a 
liostaítear in éineacht leis na cuspóirí 
beartais a leagtar amach in Airteagal [4] de 
Rialachán AE [RFC nua].

(5) Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (CUAC) atá ar 
cheann de cholúin an tSásra um Aistriú 
Cóir a chuirtear chun feidhme faoin 
mbeartas comhtháthaithe. Is é an aidhm atá 
le CUAC ní hamháin maolú a dhéanamh 
ar dhrochiarmhairtí an aistrithe aeráide 
agus iad a chúiteamh, ach dea-iarmhairtí 
a chruthú agus a fheabhsú amach anseo 
freisin trí thacaíocht a thabhairt sna críocha 
is mó a n-imríonn siad tionchar orthu agus 
do na daoine atá ina gcónaí iontu freisin, 
agus go háirithe do na hoibrithe lena 
mbaineann, agus cabhrú chun aistriú 
cothrom i dtreo neodracht ó thaobh na 
haeráide de faoi 2050 a bhaint amach. I 
gcomhréir le cuspóir sonrach CUAC, ba 
cheart do na gníomhaíochtaí a fhaigheann 
tacaíocht ó CUAC rannchuidiú go díreach 
chun tionchar an aistrithe a éascú agus a 
spreagadh trí mhaoiniú a dhéanamh ar 
éagsúlú, athshuíomh agus nuachóiriú an 
gheilleagair áitiúil agus trí mhaolú a 
dhéanamh ar na iarmhairtí diúltacha ar an 
bhfostaíocht agus ar chaighdeáin 
mhaireachtála. Léirítear sin i gcuspóir 
sonrach CUAC, a bhunaítear ar an leibhéal 
céanna agus a liostaítear in éineacht leis na 
cuspóirí beartais a leagtar amach in 
Airteagal [4] de Rialachán AE [RFC nua]. 



Ba cheart tacaíocht a sholáthar do 
chríocha ina dtarlaíonn athruithe 
struchtúracha tábhachtacha tar éis 
gníomhaíochtaí mianadóireachta a 
chéimniú amach.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Ba cheart go n-áiritheofaí trí chur 
i bhfeidhm thacaíocht agus chistiú an 
Aontais go bhfuil na tionscadail 
incháilithe ar fad i ngach Ballstát 
comhsheasmhach le freagracht an 
Aontais chun neodracht ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach faoi 2050;

Leasú 6

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 

(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, beartas 
comhtháthaithe, agus 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.Féadfaidh acmhainní arna n-aistriú 
ó CFRE agus ó CSE+ ar bhonn deonach 
rannchuidiú tuilleadh chun an sprioc sin a 



amach. bhaint amach, agus chun an t-aistriú glas 
a éascú agus rannchuidiú go hiomlán ag 
an am céanna le poist nua ardcháilíochta, 
fás inbhuanaithe cuimsitheach agus 
forbairt réigiúnach.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) I bhfianaise phaindéim COVID 
19, agus d’fhonn gealltanas an Aontais 
chun téarnamh eacnamaíoch a bhaint 
amach i dtreo forbartha inbhuanaithe, ní 
mór go mbeadh méadú ar an méid a 
leithdháilfear do CUAC sa chéad CAI eile 
agus sa Phlean Téarnaimh don Eoraip. 

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6b) Ba cheart acmhainní CUAC a 
bheith i gcomhréir lena chuspóir 
uaillmhianach. D’fhonn iarmhairtí an 
aistrithe chuig neodracht ó thaobh na 
haeráide de, ba cheart go mbeadh 
leithdháileadh airgeadais ar leith ag 
CUAC, a bheadh neamhspleách ó 
leithdháileadh cistí struchtúrtha agus 
infheistíochta eile AE. Níor cheart go 
mbeadh rochtain ar CUAC coinníollach 
ar aistrithe ó chistí eile AE. Trí rochtain 
neamhspleách den chineál sin, éascófar 
feidhm leordhóthanach CUAC, tabharfar 
na torthaí a bhfuiltear ag súil leo agus 
ginfear tuarthacht do thairbhithe.



Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ba cheart na hacmhainní ó CUAC a 
bheith ina gcomhlánú ar na hacmhainní a 
bheidh ar fáil faoin mbeartas 
comhtháthaithe.

(7) Ní bheidh acmhainní CUAC 
amháin leordhóthanach chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin ar fad a 
bhaineann leis an aistriú chuig neodracht 
ó thaobh na haeráide de. Dá bhrí sin, ba 
cheart na hacmhainní ó CUAC a bheith ina 
gcomhlánú ar na hacmhainní a bheidh ar 
fáil faoin mbeartas comhtháthaithe.Ba 
cheart do na ranníocaíochtaí deonacha 
arna n-aistriú ó CFRE agus ó CSE+ 
chuig CUAC a bheith gan dochar do 
chuspóirí eile an bheartais 
chomhtháthaithe agus do leithdháiltí 
airgeadais atá clársceidealaithe le 
haghaidh spriocanna eile faoi CFRE agus 
CSE+. Níor cheart go mbeadh na 
ranníochaíoctaí arna n-aistriú níos mó ná 
20% na n-acmhainní leithdháilte i 
dtosach do Bhallstát ó CFRE agus CSE+.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) Is é an t-imchlúdach airgeadais an 
méid príomhthagartha do Pharlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle le linn an 
nós imeachta bhuiséadaigh bhliantúil, i 
gcomhréir le hAirteagal [17] den 
Chomhaontú Idirinstitiúideach [idir 
Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle 
agus an Coimisiún maidir le smacht 
buiséadach, comhar in ábhair 
bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta 
airgeadais]+ agus féadfar é a mhéadú trí 
chinneadh ón údarás buiséadach. Ina 
theannta sin, féadfar an t-imchlúdach 
airgeadais do CUAC a mhéadú trí 
ranníocaíochtaí breise ó Bhallstáit agus 



trí acmhainní eile i gcomhréir leis an 
mbunghníomh is infheidhme agus is 
ioncam sannta seachtrach a bheidh ann 
de bhreis ar na cásanna a leagtar amach i 
bpointe (a) d’Airteagal 21(2) den 
Rialachán Airgeadais.
_____________
+ Tagairt le nuashonrú de réir mar is 
iomchuí i gcomhréir leis an gcomhaontú 
idir-institiúideach is infheidhme don 
tréimhse 2021-2027.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Is dúshlán le haghaidh na mBallstát 
uile é an t-aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. Beidh sé 
ina dhúshlán ar leith do na Ballstáit sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise nó ar ghníomhaíochtaí 
tionsclaíocha atá dian ar gháis cheaptha 
teasa ar gá deireadh a chur leo go 
céimnitheach nó ar gá iad a oiriúnú i ngeall 
ar an aistriú agus nach bhfuil na 
hacmhainní airgeadais acu chun é sin a 
dhéanamh. Dá bhrí sin ba cheart go 
gcumhdódh CUAC gach Ballstát, ach ba 
cheart go léireodh dáileadh a acmhainní 
airgeadais cumas na mBallstát na 
hinfheistíochtaí atá riachtanach chun 
déileáil leis an aistriú i dtreo neodracht ó 
thaobh na haeráide de a mhaoiniú.

(8) Is dúshlán le haghaidh na mBallstát 
uile é an t-aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. Dúshlán 
ar leith a bheidh ann do na Ballstáit sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise agus, ar bhonn níos lú, nó ar 
ghníomhaíochtaí tionsclaíocha atá dian ar 
gháis cheaptha teasa ar gá deireadh a chur 
leo go céimnitheach nó ar gá iad a oiriúnú i 
ngeall ar an aistriú agus nach bhfuil na 
hacmhainní airgeadais acu chun é sin a 
dhéanamh. Dá bhrí sin ba cheart go 
gcumhdódh CUAC gach Ballstát, ach ba 
cheart go dtacódh dáileadh a acmhainní 
airgeadais le Ballstáit a bhfuil sé de dhíth 
orthu, bunaithe ar a gcumas maoinithe 
chun na hinfheistíochtaí atá riachtanach 
chun déileáil leis an aistriú i dtreo 
neodracht ó thaobh na haeráide de a 
dhéanamh. Ba cheart aird ar leith a 
thabhairt ina leith sin ar limistéir 
oileánacha nó is teirce daonra agus 
iargúlta ina bhfuil an t-aistriú i dtreo 
neodracht ó thaobh na haeráide de níos 
dúshlánaí a chur chun feidhme.



Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8a) Tá rialacha airgeadais 
cothrománacha arna nglacadh ag 
Parlaimint na hEorpa agus ag an 
gComhairle ar bhonn Airteagal 322 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE) i bhfeidhm maidir leis an 
Rialachán seo. Leagtar na rialacha sin síos 
sa Rialachán airgeadais agus is leo a 
shocraítear, go háirithe, an nós imeachta 
maidir leis an mbuiséad a bhunú agus a 
chur chun feidhme le deontais, fáil, 
duaiseanna, cur chun feidhme 
neamhdhíreach agus is leo a fhoráiltear 
maidir le seiceálacha na ngníomhaithe 
airgeadais. Baineann rialacha arna 
nglacadh ar bhun Airteagal 322 CFAE 
freisin le buiséad an Aontais a chosaint i 
gcás easnaimh ghinearálta i leith smacht 
reachta sna Ballstáit, ó tá smacht reachta 
ina réamhchoinníoll ríthábhachtach le 
bainistíocht airgeadais fhónta agus le 
maoiniú éifeachtach ón Aontas.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9a) I gcomhréir le Rialachán (AE).../... 
[Ionstraim Théarnamh an Aontais (ERI)] 
agus laistigh de theorainneacha na n-
acmhainní atá leithdháilte ann, ba cheart 
bearta téarnaimh agus athléimneachta faoi 
CUAC a dhéanamh chun dul i ngleic le 
tionchar ghéarchéim COVID-19 nach raibh 
a leithéid ann riamh roimhe. Ba cheart na 
hacmhainní breise sin a úsáid sa chaoi go 
n-áiritheofar go gcomhlíonfar na 
teorainneacha ama dá bhforáiltear i 
Rialachán (AE) .../...[ERI];



Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil 
an Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú. Ba cheart d’infheistíochtaí a 
thacaíonn le geilleagair áitiúla agus atá 
inbhuanaithe san fhadtéarma, agus cuspóirí 
uile an Chomhaontaithe Ghlais á gcur san 
áireamh, a bheith san áireamh sa liosta 
infheistíochtaí. Ba cheart do na tionscadail 
a dtugtar maoiniú dóibh rannchuidiú le 
haistriú go geilleagar ciorclach atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. I gcás 
earnálacha atá ag dul i léig, cosúil le 
táirgeadh fuinnimh atá bunaithe ar ghual, 
lignít, móin agus sceall ola nó 
gníomhaíochtaí eastósctha le haghaidh na 
mbreoslaí iontaise soladacha sin, ba cheart 
an tacaíocht a nascadh le céimniú amach na 
gníomhaíochta agus an laghdú 
comhfhreagrach ar leibhéal na 
fostaíochta. I dtaca le hearnálacha ina 
bhfuil athrú ó bhonn ar siúl a bhfuil 
leibhéil arda astaíochtaí gás ceaptha teasa 
acu, ba cheart gníomhaíochtaí nua a chur 
chun cinn leis an tacaíocht trí 
theicneolaíochtaí nua, próisis nua nó táirgí 
nua a chur in úsáid, a mbeidh laghdú 
suntasach ar astaíochtaí mar thoradh leo, i 
gcomhréir le cuspóirí aeráide AE 2030 
agus neodracht ó thaobh na haeráide de san 
Aontas Eorpach faoi 205013 fad agus a 
dhéantar fostaíocht a choinneáil ar bun 
agus a fheabhsú agus díghrádú an 
chomhshaoil a sheachaint ag an am céanna. 
Ba cheart aird ar leith a thabhairt freisin ar 
ghníomhaíochtaí lena ndéantar nuálaíocht 
agus taighde in ardteicneolaíochtaí agus i 
dteicneolaíochtaí inbhuanaithe a fheabhsú, 
agus i réimsí an digitithe agus na nascachta 
chomh maith, ar choinníoll go gcabhraíonn 
bearta den sórt sin chun na fo-iarmhairtí 

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil 
an Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú. Ba cheart a áirithiú sa liosta 
infheistíochtaí na hinfheistíochtaí a 
thacaíonn le geilleagair áitiúla agus atá 
inbhuanaithe san fhadtéarma, agus cuspóirí 
uile Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip á 
gcur san áireamh, agus caipiteal nádúrtha 
an Aontais á chosaint, á chaomhnú agus 
á fheabhsú, agus sláinte agus folláine 
daoine á fheabhsú ó thaobh rioscaí agus 
iarmhairtí a bhaineann leis an 
gcomhshaol de. Ba cheart do na 
tionscadail a dtugtar maoiniú dóibh 
rannchuidiú le haistriú go geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de. I gcás earnálacha atá ag dul i 
léig, cosúil le táirgeadh fuinnimh atá 
bunaithe ar ghual, lignít, móin agus sceall 
ola nó gníomhaíochtaí eastósctha le 
haghaidh na mbreoslaí iontaise soladacha 
sin, ba cheart an tacaíocht a nascadh le 
céimniú amach na gníomhaíochta agus an 
laghdú comhfhreagrach ar leibhéal na 
fostaíochta. I dtaca le hearnálacha ina 
bhfuil athrú ó bhonn ar siúl a bhfuil 
leibhéil arda astaíochtaí gás ceaptha teasa 
acu, ba cheart gníomhaíochtaí nua a chur 
chun cinn leis an tacaíocht trí 
theicneolaíochtaí nua, próisis nua nó táirgí 
nua a chur in úsáid, a mbeidh laghdú 
suntasach ar astaíochtaí mar thoradh leo, i 
gcomhréir le cuspóirí aeráide AE 2030 
agus neodracht ó thaobh na haeráide de san 
Aontas Eorpach faoi 205013 fad agus a 
dhéantar fostaíocht a choinneáil ar bun 
agus a fheabhsú agus díghrádú an 
chomhshaoil a sheachaint ag an am céanna. 
Ba cheart go mbeadh tacaíocht ar fáil 
freisin d’earnálacha indíreacha agus 



diúltacha a bhaineann le haistriú i dtreo 
geilleagar ciorclach atá neodrach ó thaobh 
na haeráide de a mhaolú, agus go 
rannchuidíonn siad leis.

poist a bhraitheann ar luachshlabhraí 
breosla iontaise agus próisis 
thionsclaíocha atá dian ó thaobh gáis 
cheaptha teasa de, mar shampla oibrithe a 
athsciliú. Ba cheart aird ar leith a thabhairt 
freisin ar ghníomhaíochtaí lena ndéantar 
nuálaíocht agus taighde in 
ardteicneolaíochtaí agus i dteicneolaíochtaí 
inbhuanaithe a fheabhsú, agus i réimsí an 
digitithe agus na nascachta chomh maith, 
ar choinníoll go gcabhraíonn bearta den 
sórt sin chun na fo-iarmhairtí diúltacha a 
bhaineann le haistriú i dtreo geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a mhaolú, agus go 
rannchuidíonn siad leis.

_________________ _________________
13 Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.

13 Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10a) Ba cheart CUAC a úsáid freisin 
chun tacú le hinfheistíocht i dtionscadail 
shóisialta, oideachais, sláinte agus 
chultúrtha, ar choinníoll go gcruthaítear 
poist nua léi, go háirithe i réigiúin a 
bhíonn ag brath ar gheilleagar atá dian ar 
charbón agus a bhfuil an t-aistriú 
struchtúrtha chuig geilleagar 



ísealcharbóin agus geilleagar atá 
éifeachtúil ó thaobh acmhainní ag 
déanamh difear dóibh. Chabhródh 
infheistíocht den chineál sin lena áirithiú, 
maidir le daoine atá ina gcónaí i réigiúin 
atá faoi réir aistrithe, go mbeidh rochtain 
acu ar sheirbhísí ardcháilíochta poiblí 
agus seirbhísí chun leasa cách, chun 
críche aistriú a bheidh cóir go sóisialta 
nach bhfágann aon duine ar lár a fhothú.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Chun na saoránaigh is leochailí ó 
thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, ba 
cheart go gcumhdódh CUAC uas-sciliú 
agus athsciliú na n-oibrithe a n-imrítear 
tionchar orthu freisin, agus é mar aidhm 
leis cabhrú leo iad féin a chur in oiriúint do 
dheiseanna nua fostaíochta, chomh maith 
le cúnamh chun post a chuardach a 
sholáthair do chuardaitheoirí poist agus iad 
a chuimsiú go gníomhach sa mhargadh 
saothair.

(11) Chun na saoránaigh is leochailí ó 
thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, 
lena n-áirítear iad siúd a dhéanann 
bochtaineacht fuinnimh difear dóibh agus 
na daoine a mheastar gurb iad na daoine 
is leochailí mar a shainítear i Rialachán 
(AE) .../... [CSE+], ba cheart go 
gcumhdódh CUAC uas-sciliú agus 
athsciliú na n-oibrithe a n-imrítear tionchar 
orthu freisin, agus é mar aidhm leis cabhrú 
leo iad féin a chur in oiriúint do dheiseanna 
nua fostaíochta, agus cothromaíocht 
inscne a bhaint amach trasna na n-
earnálacha, chomh maith le cúnamh chun 
post a chuardach a sholáthar do 
chuardaitheoirí poist agus iad a chuimsiú 
go gníomhach sa mhargadh saothair. Ba 
cheart go mbeadh iarmhairt 
ghlanfhostaíochta le poist nua 
archáilíochta mar sprioc iomlán an 
aistrithe aeráide agus an tSásra um 
Aistriú Cóir agus CUAC.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú



(11a) Tá gá le beartais agus straitéisí 
cuimsitheacha ionas go ndéanfaí 
éagothromaíochtaí i bpróiseas aistrithe 
chóir a ghéarú a sheachaint. Ba cheart go 
mbeadh cur chun cinn an 
chomhtháthaithe shóisialta ina 
threoirphrionsabal do thacaíocht faoi 
CUAC, rud lena ndéanfaí comhionannas 
inscne a chur chun cinn, dálaí 
feabhsaithe d’imircigh agus dídeanaithe, 
oibrithe óga agus oibrithe scothaosta agus 
oibrithe ar bheagán oiliúna agus lena n-
áiritheofaí nach bhfágfaí aon duine ar 
lár.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11b) Ba cheart do na Ballstáit agus don 
Choimisiún a áirithiú le cur chun 
feidhme na dtosaíochtaí arna maoiniú ag 
CUAC go gcuirfear le hurraim agus cur 
chun cinn an chomhionannais idir mná 
agus fir i gcomhréir le hAirteagal 8 
CFAE. 

Leasú 19

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 

(12) Chun feabhas a chur ar éagsúlú 
eacnamaíoch agus athshuíomh 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 



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 
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.

gcás fiontair eile nach FBManna iad, níor 
cheart tacú le hinfheistíochtaí táirgiúla ach 
amháin má tá siad riachtanach chun 
caillteanais post ar toradh iad 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 dá réir sin le haon infheistíocht 
den sórt sin sa phlean críochach ábhartha 
um aistriú cóir, agus ba cheart go mbeadh 
sí inbhuanaithe agus i gcomhréir le 
bunphrionsabal éifeachtúlachta 
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 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 na 
gcatagóirí ar fad a liostaítear faoi 
Airteagal 107(3) CFAE. Níor cheart go 
ndéanfadh infheistíocht tháirgiúil 
d’fhiontair iomaíocht a shaobhadh idir 
fiontair.

_________________ _________________
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 

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).

laistigh den Chomhphobal agus lena 
leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle 
(IO L 275, 25.10.2003, lch. 32).

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12a) Is gá do rialacha AE maidir le 
Státchabhair a bheith solúbtha chun go 
mbeidh réigiúin atá i mbun aistrithe in 
ann infheistíocht phríobháideach a 
mhealladh. Agus dréachtú á dhéanamh 
aige ar na treoirlínte nua, ba cheart don 
Choimisiún, dá bhrí sin, na fadhbanna a 
bhaineann le hathrú struchtúrach sna 
réigiúin lena mbaineann a chur san 
áireamh, agus iomaíocht chóir á áirithiú 
sa mhargadh inmheánach ag an am 
céanna. Leis na rialacha maidir le 
státchabhair, ba cheart go mbeadh gach 
réigiún a fhaigheann cúnamh trí CUAC 
in ann dul i ngleic go héifeachtach leis an 
mbagairt go gcaillfí poist ag céim luath. 
Ba cheart go gceadófaí solúbthacht 
leordhóthanach faoi na rialacha is 
infheidhme, gan beann ar stádas na 
réigiún a fhaigheann cúnamh.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Chun solúbthacht a sholáthar le 
haghaidh clársceidealú acmhainní CUAC 
faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh 
fáis agus post, ba cheart go mbeadh sé 
indéanta clár neamhspleách CUAC a 
ullmhú nó acmhainní CUAC a 
chlársceidealú i dtosaíocht thiomnaithe 
amháin nó níos mó laistigh de chlár a 
fhaigheann tacaíocht ó Chiste Forbraíochta 

(13) Chun solúbthacht agus 
comhleanúnachas a sholáthar le haghaidh 
clársceidealú acmhainní CUAC faoi sprioc 
na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus 
post, ba cheart go ndéanfadh na Ballstáit, 
i ndlúthchomhar le húdaráis áitiúla agus 
réigiúnacha agus comhpháirtithe 
sóisialta, acmhainní CUAC a 
chlársceidealú i dtosaíocht thiomnaithe 



Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), ó Chiste 
Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) nó ón 
gCiste Comhtháthaithe. I gcomhréir le 
hAirteagal 21a de Rialachán (AE) [RFC 
nua], ba cheart acmhainní CUAC a 
threisiú le maoiniú comhlántach ó CFRE 
agus ó CSE+. Ba cheart do na méideanna 
faoi seach a aistrítear ó CFRE agus ó 
CSE+ a bheith ag teacht leis na 
cineálacha oibríochtaí a leagtar amach 
sna pleananna críochacha um aistriú 
cóir.

amháin nó níos mó laistigh de chlár a 
fhaigheann tacaíocht ó Chiste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), ó Chiste 
Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) nó ón 
gCiste Comhtháthaithe. I gcomhréir le 
hAirteagal 21a de Rialachán (AE) [RFC 
nua], féadfar acmhainní CUAC a threisiú 
ar bhonn deonach le maoiniú comhlántach 
ó CFRE agus ó CSE+ i gcás ina bhfuil 
údar cuí le comhlántacht den chineál sin 
agus nach ndéanann sí dochar do na 
cuspóirí a bhaint amach, ar cuspóirí is 
cúis iad le leithdháileadh CFRE agus 
CSE+ . D’fhéadfaí clár CUAC 
neamhspleách a ullmhú de rogha ar sin i 
gcás go bhfuil údar do bheart den sórt sin 
le himthosca oibiachtúla.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13a)  Ba cheart do na méideanna a 
aistrítear ó CFRE agus ó CSE+ faoi 
seach a bheith ag teacht leis na 
cineálacha oibríochtaí a leagtar amach 
sna pleananna críochacha um aistriú 
cóir. 

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13b) Ba cheart go ndéanfadh cur chun 
feidhme acmhainní CUAC an t-ualach 
riaracháin agus na costais do thairbhithe 
an chiste agus do na gníomhaithe ar fad 
lena mbaineann a íoslaghdú i gcomhréir 
leis na bearta simplithe a thugtar isteach 
le Rialachán (AE).../... [RFC nua].



Leasú 24

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 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, déanfaidh na 
Ballstáit pleananna críochacha um aistriú 
cóir a ullmhú, i ndlúthchomhar le leis na 
páirtithe leasmhara ábhartha ar fad agus le 
tacaíocht ón gCoimisiún, pleananna 
críochacha um aistriú cóir, 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. Ina theannta 
sin, ba cheart go mbeadh na pleananna 
críochacha um aistriú cóir 
comhsheasmhach leis na straitéisí 
críochacha ábhartha dá dtagraítear in 
Airteagal [23] de Rialachán (AE) 
.../...[RFC nua], lena n-áirítear Straitéisí 
um Speisialtóireacht Chliste (S3), 
NECPanna agus Colún Eorpach na 
gCeart Sóisialta, d’fhonn CUAC a 
mhúnlú agus a chur chun feidhme, 
comhdhéanta de chomhordú straitéiseach 
iarrachtaí áitiúla, réigiúnacha, náisiúnta 
agus an Aontais chun geilleagair 
réigiúnacha a éagsúlú, agus aistriú 
cothrom agus cóir á áirithiú ag an am 
céanna.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin



Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14a) Ba cheart do na Ballstáit ar fad 
cuspóir an Aontais maidir le neodracht ó 
thaobh na haeráide a bhaint amach faoi 
2050 a fhormhuiniú ionas go n-éireoidh 
go maith leis an aistriú éiceolaíoch. Níor 
cheart go mbeadh ach rochtain 
pháirteach ag Ballstáit nach bhfuil 
gealltanas tugtha acu chun an chuspóir a 
chur i bhfeidhm ar a lamháltas náisiúnta 
faoi CUAC. I gcás den sórt sin, ba cheart 
go dtabharfaí tús áite do réigiúin sna 
Ballstáit a bhfuil gealltanas tugtha acu 
chun an chuspóir sin a chur chun 
feidhme.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na críocha ina 
mbeidh an tionchar is diúltaí a shainaithint, 
críocha is ceart tacaíocht CUAC a dhíriú 
orthu agus tuairisc a thabhairt ar 
ghníomhaíochtaí sonracha atá le déanamh 
chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach, go háirithe i 
ndáil le saoráidí ina bhfuil táirgeadh 
breoslaí iontaise nó gníomhaíochtaí eile atá 
dian ar gháis cheaptha teasa ar siúl a 
thiontú nó a dhúnadh. Ba cheart do na 
críocha sin a bheith sainmhínithe go beacht 
agus ag freagairt do réigiúin NUTS 
leibhéal 3 nó a bheith ina gcodanna díobh. 
Ba cheart mionsonraí a bheith sna 
pleananna ar dhúshláin agus riachtanais na 
gcríoch sin agus na cineálacha oibríochtaí 
atá de dhíth a shainaithint ar dhóigh a 
áiritheoidh go ndéanfaí gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha a fhorbairt ar bhonn 
comhleanúnach atá ag teacht leis an aistriú 
chuig neodracht ó thaobh na haeráide de 

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na críocha ina 
mbeidh an tionchar is diúltaí a shainaithint, 
críocha is ceart tacaíocht CUAC a dhíriú 
orthu agus tuairisc a thabhairt ar 
ghníomhaíochtaí sonracha atá le déanamh 
chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach, feabhas a 
chur ar fhostaíocht agus díghrádú 
comhshaoil a chosc, go háirithe i ndáil le 
saoráidí ina bhfuil táirgeadh breoslaí 
iontaise nó gníomhaíochtaí eile atá dian ar 
gháis cheaptha teasa ar siúl a thiontú nó a 
dhúnadh. Ba cheart do na críocha sin a 
bheith sainmhínithe go beacht agus in ann 
a bheith páirteach nó freagairt d’aonaid 
níos mó amhail réigiúin NUTS leibhéal 3. 
Ba cheart mionsonraí a bheith sna 
pleananna ar dhúshláin agus riachtanais na 
gcríoch sin agus na cineálacha oibríochtaí 
atá de dhíth a shainaithint ar dhóigh a 
áiritheoidh go ndéanfaí gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha aeráidseasmhacha a 



agus cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais 
freisin. Níor cheart ach d’infheistíochtaí atá 
i gcomhréir leis na pleananna um aistriú 
tacaíocht airgeadais a fháil ó CUAC. Ba 
cheart do na pleananna críochacha um 
aistriú cóir a bheith mar chuid de na cláir (a 
fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+, ón 
gCiste Comhtháthaithe nó ó CUAC, de réir 
an cháis) atá formheasta ag an gCoimisiún.

fhorbairt ar bhonn comhleanúnach atá ag 
teacht leis an aistriú chuig neodracht ó 
thaobh na haeráide de agus cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais freisin. Ba cheart 
mionsonraí a bheith sna pleananna 
maidir le sineirgí agus comhlántacht le 
cláir eile an Aontais agus le colúin an 
tSásra um Aistriú Cóir, agus, i gcás inarb 
iomchuí, an Ciste don Nuachóiriú chun 
dul i ngleic le riachtanais forbartha 
shainaitheanta. Níor cheart ach 
d’infheistíochtaí atá i gcomhréir leis na 
pleananna um aistriú tacaíocht airgeadais a 
fháil ó CUAC. Ba cheart do na pleananna 
críochacha um aistriú cóir a bheith mar 
chuid de na cláir (a fhaigheann tacaíocht ó 
CFRE, ó CSE+, ón gCiste Comhtháthaithe 
i gcás inarb iomchuí nó ó CUAC, de réir 
an cháis) atá formheasta ag an gCoimisiún. 
Ba cheart don Choimisiún cúnamh 
teicniúil a chur ar fáil arna iarraidh sin 
ag na Ballstáit, i gcás nach bhfuil an 
acmhainneacht riaracháin is gá acu nó i 
gcás ina bhfuil deacrachtaí rompu maidir 
leis na pleananna críochacha um aistriú 
cóir.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15a) Á thabhairt san áireamh na 
hiarrachtaí ollmhóra a mbíonn ar 
FBManna a dhéanamh chun iarmhairtí 
ghéarchéim COVID-19 a chomhrac, ba 
cheart go dtacófaí le húdaráis, fiontair 
agus eintitis eile áitiúla, réigiúnacha agus 
náisiúnta a iarann cistiú faoi CUAC trí 
phróiseas iarratais agus tuairiscithe atá 
éasca, cuimsitheach agus inbhainistithe, 
lena n-éascófaí tacaíocht spriocdhírithe.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin



Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun feabhas a chur ar úsáid 
acmhainní JTF a bheith dírithe ar thorthaí, 
ba cheart don Choimisiún, i gcomhréir le 
prionsabal na comhréireachta, a bheith in 
ann ceartúcháin airgeadais a chur i 
bhfeidhm i gcás drochfheidhmíocht 
thromchúiseach ó thaobh na spriocanna 
arna mbunú le haghaidh chuspóir sonrach 
CUAC a chomhlíonadh.

(16) Chun na torthaí atá beartaithe a 
bhaint amach as úsáid acmhainní JTF, ba 
cheart don Choimisiún, i gcomhréir le 
prionsabal na comhréireachta, a bheith in 
ann ceartúcháin airgeadais a chur i 
bhfeidhm i gcás drochfheidhmíocht 
thromchúiseach ó thaobh na spriocanna 
arna mbunú le haghaidh chuspóir sonrach 
CUAC a chomhlíonadh.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Chun creat airgeadais iomchuí a 
leagan amach le haghaidh CUAC, ba 
cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 
bhronnadh ar an gCoimisiún chun an 
miondealú bliantúil de na leithdháiltí atá le 
fáil in aghaidh an Bhallstáit a leagan amach 
i gcomhréir le hIarscríbhinn I.

(18) Chun creat airgeadais iomchuí a 
leagan amach le haghaidh CUAC, ba 
cheart cumhachtaí tarmligthe a bhronnadh 
ar an gCoimisiún chun an miondealú 
bliantúil de na leithdháiltí atá le fáil in 
aghaidh an Bhallstáit a leagan amach i 
gcomhréir le hIarscríbhinn I. .

Leasú 30

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 chur ar fáil do chríocha a bhfuil 
dúshláin shocheacnamaíocha agus 
gheografacha thromchúiseacha acu a 
thagann ón bpróiseas aistrithe i dtreo 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de san Aontas faoi 2050.

Leasú 31



Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir leis an dara fomhír 
d'Airteagal [4(1)] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], rannchuideoidh CUAC leis an 
gcuspóir sonrach aonair maidir le “réigiúin 
agus daoine a chumasú chun aghaidh a 
thabhairt ar thionchair shóisialta 
eacnamaíocha agus chomhshaoil an 
aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de”.

I gcomhréir leis an dara fomhír 
d'Airteagal [4(1)] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], rannchuideoidh CUAC leis an 
gcuspóir sonrach aonair maidir le “réigiúin 
agus daoine a chumasú chun aghaidh a 
thabhairt ar thionchair shóisialta 
eacnamaíocha agus chomhshaoil an 
aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de”. Ba cheart go 
mbeadh sé mar aidhm ag infheistíochtaí 
caillteanais post a bhíonn ann mar 
thoradh ar an aistriú a mhaolú, trí phoist 
nua a ationtú agus a chruthú.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is é EUR 7.5 billiún, i bpraghsanna 2018, a 
bheidh sna hacmhainní don CUAC faoi 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post 
agus fáis a bheidh ar fáil le haghaidh 
gealltanas buiséadach i leith na tréimhse 
2021-2027.Féadfar an tsuim sin a mhéadú, 
de réir mar a bheidh, trí acmhainní breise a 
leithdháileadh i mbuiséad an Aontais, agus 
trí acmhainní eile i gcomhréir leis an 
mbunghníomh is infheidhme.

Is é EUR 25 000 000 000, i bpraghsanna 
2018, a bheidh sna hacmhainní don CUAC 
faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh 
post agus fáis a bheidh ar fáil le haghaidh 
gealltanas buiséadach i leith na tréimhse 
2021-2027. Féadfar an t-imchlúdach 
airgeadais do CUAC a mhéadú arís trí 
ranníocaíochtaí deonacha ó Bhallstáit 
agus trí acmhainní eile i gcomhréir leis an 
mbunghníomh is infheidhme, agus is 
ioncam sannta seachtrach a bheadh iontu 
de bhreis ar na cásanna a liostaítear i 
bpointe (a) d’Airteagal 21(2) den 
Rialachán Airgeadais.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

0.35% den méid dá dtagraítear sa chéad Déanfar sciar íosta de 0.35 % den mhéid 



fhomhír, a leithdháilfear ar chúnamh 
teicniúil, ar thionscnamh an Choimisiúin.

dá dtagraítear sa chéad fhomhír, a 
leithdháileadh ar chúnamh teicniúil, ar 
thionscnamh an Choimisiúin, leis an 
bhféidearthacht go ndéanfaí an sciar sin 
a mhéadú arna iarraidh sin ag Ballstát 
bunaithe ar shainiúlacht an phlean 
chríochaigh um aistriú cóir.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, 
ina leagfar síos an miondealú bliantúil ar 
acmhainní, lena n-áirítear aon acmhainní 
breise dá dtagraítear i mír 2, de réir an 
Bhallstáit i gcomhréir leis an 
modheolaíocht a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I.

3. Tabharfar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 
chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí 
chinneadh a ghlacadh ina leagfar amach 
an miondealú bliantúil ar acmhainní, lena 
n-áirítear aon acmhainní breise dá 
dtagraítear i mír 2, de réir an Bhallstáit i 
gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar 
amach in Iarscríbhinn I. 

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Do na Ballstáit nach bhfuil gealltanas 
tugtha acu go fóill do chuspóir an Aontais 
maidir le neodracht aeráide a bhaint 
amach faoi 2050, chuirfear srian ar 
CUAC go aon trian dá lamháltas 
náisiúnta (“an chuid neamhchalctha”), 
agus cuirfear an dhá thrian eile (“an 
chuid chalctha”) ar fáil ach a nglacfar 
leis an ngealltanas sin. I gcás den sórt sin, 
beidh rochtain ag réigiúin a thugann 
gealltanas chun an chuspóir sin a chur 
chun feidhme ar an gcuid chalctha den 
lamháltas náisiúnta.



Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. De mhaolú ar Airteagal [21a] de 
Rialachán (AE) [RFC nua], i gcás aon 
acmhainní breise dá dtagraítear i mír 2, a 
leithdháilfear do CUAC i mbuiséad an 
Aontais nó a soláthraítear trí acmhainní 
eile ní bheidh ceanglas tacaíocht 
chomhlántach a thabhairt ó CFRE ná ó 
CSE+.

scriosta

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3a – Teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Acmhainní ó Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3a – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfear i bhfeidhm bearta dá dtagraítear 
i Rialachán (AE).../... [ERI] faoi CUAC le 
méid EUR 30 000 000 000 i bpraghsanna 
2018 den mhéid dá dtagraítear i bpointe 
(a)(vi) d’Airteagal 3(2) den Rialachán sin, 
faoi réir Airteagal 4(3), (4) agus (8) de.



Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3a – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Measfar gur acmhainní eile dá 
dtagraítear in Airteagal 3(2) í an tsuim sin 
agus is ioncaim shannta sheachtracha a 
bheidh inti i gcomhréir le 
hAirteagal 21(5) de Rialachán (AE, 
Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle 1a. 
Cuirfear ar fáil iad le haghaidh 
gealltanais bhuiséadaigh faoi sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis 
do na blianta 2021 go 2024 sa bhreis ar 
na hacmhainní foriomlána a leagtar 
amach in Airteagal 3 mar seo a leanas:
– 2021: EUR 7 495 797 242; 
– 2022: EUR 7 496 636 094; 
– 2023: EUR 7 496 371 621; 
– 2024: EUR 7 495 899 220.
____________________________
1a Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 2018/1046 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha 
airgeadais is infheidhme maidir le 
buiséad ginearálta an Aontais, lena 
leasaítear Rialacháin (AE) 
Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, 
(AE) Uimh. 1303/2013, (AE) 
Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, 
(AE) Uimh. 1316/2013, (AE) 
Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, 
agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus 
lena n‑aisghairtear Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 
30.7.2018, lch. 1–222).



Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3a – mír 1 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Sa bhreis air sin, cuirfear ar fáil 
EUR 15 295 823 i bpraghsanna 2018 le 
haghaidh caiteachais riaracháin as na 
hacmhainní dá dtagraítear sa chéad 
fhomhír.

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3a – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar sciar íosta de 0.35% den 
mhéid dá dtagraítear sa chéad fhomhír, a 
leithdháileadh ar chúnamh teicniúil, ar 
thionscnamh an Choimisiúin, leis an 
bhféidearthacht go ndéanfaí an sciar sin 
a mhéadú arna iarraidh sin ag Ballstát 
bunaithe ar shainiúlacht an phlean 
chríochaigh um aistriú cóir.

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3a – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Beidh an miondealú bliantúil ar 
an méid dá dtagraítear i mír 1 de réir an 
Bhallstáit ina chuid den Chinneadh ón 
gCoimisiún dá dtagraítear in 
Airteagal 3(3) i gcomhréir leis an 
modheolaíocht a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I.



Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3a – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. De mhaolú ar Airteagal 14(3) den 
Rialachán Airgeadais, beidh feidhm ag na 
rialacha maidir le saoradh a leagtar 
amach i [gCaibidil IV de Theideal VII] de 
Rialachán (AE).../... [RFC nua] maidir 
leis na gealltanais bhuiséadacha a bheidh 
bunaithe ar acmhainní dá dtagraítear i 
mír 1. De mhaolú ar phointe (c) 
d’Airteagal 12(4) den Rialachán 
Airgeadais, ní úsáidfear na hacmhainní 
sin le haghaidh clár ná gníomhaíocht a 
bheidh ann dá éis sin.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ní thabharfaidh CUAC tacaíocht 
ach do ghníomhaíochtaí atá nasctha go 
díreach lena chuspóir sonrach faoi mar a 
leagtar amach in Airteagal 2, agus 
gníomhaíochtaí a chuireann le cur chun 
feidhme na bpleananna críochacha um 
aistriú cóir arna mbunú i gcomhréir le 
hAirteagal 7.

1. Ní thabharfaidh CUAC tacaíocht 
ach do ghníomhaíochtaí atá nasctha go 
díreach lena chuspóir sonrach faoi mar a 
leagtar amach in Airteagal 2, agus 
gníomhaíochtaí a chuireann le cur chun 
feidhme na bpleananna críochacha um 
aistriú cóir arna mbunú i gcomhréir le 
hAirteagal 7. Is acmhainní breise a bheidh 
i gceist le hacmhainní CUAC agus ní 
chuirfear iad in ionad gníomhaíochtaí a 
fhaigheann tacaíocht faoi CFRE, CSE+ 
nó cláir eile de chuid an Aontais.

Leasú 45

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) infheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair 
bheaga agus mheánmhéide (FBManna), 

(a) infheistíochtaí táirgiúla agus 
inbhuanaithe, go háirithe i FBManna 



lena n-áirítear gnólachtaí nuathionscanta, a 
mbeidh éagsúlú eacnamaíoch agus ationtú 
mar thoradh orthu;

agus gnólachtaí nuathionscanta, a mbeidh 
cruthú post cuibhiúil agus inbhuanaithe, 
éagsúlú eacnamaíoch agus ationtú mar 
thoradh orthu;

Leasú 46

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) infheistíochtaí i ngnólachtaí nua a 
chruthú, lena n-áirítear trí ghorlanna gnó 
agus seirbhísí comhairliúcháin;

(b) infheistíochtaí i ngnólachtaí nua a 
chruthú, in éagsúlú gnólachtaí atá 
bunaithe cheana nó i ngníomhaíochtaí 
eacnamaíocha inbhuanaithe malartacha, 
lena n-áirítear trí ghorlanna gnó agus 
seirbhísí comhairliúcháin;

Leasú 47

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí 
taighde agus nuálaíochta agus chun aistriú 
teicneolaíochtaí nua a chothú;

(c) infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí 
taighde agus nuálaíochta, lena n-áirítear 
ionaid taighde agus ollscoileanna, agus 
aistriú agus glacadh ardteicneolaíochtaí a 
chothú;

Leasú 48

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) infheistíochtaí chun córais 
iompair a chur chun cinn lena gcuirtear 
feabhas ar shoghluaisteacht uirbeach 
agus lena n-déantar na córais sin níos 
inbhuanaithe, agus trí réitigh 
theicneolaíochta chliste a úsáid freisin;



Leasú 49

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, go háirithe más rud 
é nach leor bearta atá dírithe ar thaobh 
an éilimh i dteicneolaíochtaí agus 
bonneagar le haghaidh fuinneamh glan 
agus inbhuanaithe a úsáid, i spleáchas ar 
fhuinneamh ar mór a lorg carbóin agus 
bochtaineacht fuinnimh a laghdú, in 
astaíochtaí gáis ceaptha teasa a laghdú, 
lena n-áirítear infheistíochtaí in iompar 
agus bonneagar inbhuanaithe, leictriú 
agus úsáid bithbhreoslaí a chothú inter 
alia, agus infheistíochtaí i mbearta 
éifeachtúlachta fuinnimh spriocdhírithe 
agus don fhuinneamh in-athnuaite;

Leasú 50

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) infheistíochtaí in éifeachtúlacht 
fuinnimh, lena n-áirítear infheistíochtaí i 
dtéamh ceantair;

Leasú 51

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) infheistíochtaí i ndigitiú agus i 
nascacht dhigiteach;

(e) infheistíochtaí i ndigitiú agus i 
nascacht dhigiteach, lena n-áirítear líonraí 
ardluais amhail cáblaí snáthoptaice chuig 
teaghlaigh aonair i limistéir oileáin, 
iargúlta, tuaithe agus inar tearc an 
daonra; 

Leasú 52



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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) infheistíochtaí in athghiniúint agus i 
ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún agus 
i dtionscadail athrú cuspóra;

(f) infheistíochtaí in athghiniúint agus i 
ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún agus 
i dtionscadail athrú cuspóra, agus 
comhsheasmhacht don phrionsabal gurb 
é údar an truaillithe a íocfaidh as á 
áirithiú.

Leasú 53

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) infheistíochtaí i mbonneagar 
sóisialta agus seirbhísí sóisialta chun 
leasa cách a fhorbairt;

Leasú 54

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 agus athsciliú oibrithe 
agus cuardaitheoirí poist, go háirithe 
daoine le leibhéil oideachais ísle nó 
tearcshaothraithe;

Leasú 55

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) cúnamh i gcuardach poist do 
chuardaitheoirí poist;

(i) bearta gníomhacha maidir leis an 
margadh saothair agus scileanna a 
dhírítear ar earnálacha agus fostaíocht 
atá dírithe ar an todhchaí, mar aon le 
cúnamh i gcuardach poist do 
chuardaitheoirí poist;



Leasú 56

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist;

(j) cuimsiú gníomhach na gcuardaitheoirí 
poist, lena ndéanfar rochtain chothrom 
agus comhionannas inscne a áirithiú.

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ina theannta sin, féadfaidh CUAC tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair nach 
FBManna iad, i limistéir atá ainmnithe 
mar limistéir fóirithinte i gcomhréir le 
pointí (a) agus (c) d’Airteagal 107(3) 
CFAE, ar choinníoll go bhfuil na 
hinfheistíochtaí sin formheasta mar chuid 
den phlean críochach um aistriú cóir 
bunaithe ar an bhfaisnéis atá riachtanach 
faoi phointe (h) d'Airteagal 7(2). Ní bheidh 
na hinfheistíochtaí sin incháilithe ach 
amháin má tá gá leo chun an phlean 
críochach um aistriú cóir a chur chun 
feidhme.

Ina theannta sin, féadfaidh CUAC tacú, 
sna catagóirí ar fad a liostaítear faoi 
Airteagal 107(3) de CFAE, le 
hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair nach 
FBManna iad, ar choinníoll go bhfuil na 
hinfheistíochtaí sin formheasta mar chuid 
den phlean críochach um aistriú cóir 
bunaithe ar an bhfaisnéis atá riachtanach 
faoi phointe (h) d’Airteagal 7(2). Ní bheidh 
na hinfheistíochtaí sin incháilithe ach 
amháin má tá gá leo chun an phlean 
críochach um aistriú cóir a chur chun 
feidhme.

Leasú 58

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) gnóthais atá i gcruachás faoi mar a 
shainmhínítear in Airteagal 2(18) de 
Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún16;

(c) gnóthais atá i gcruachás faoi mar a 
shainmhínítear in Airteagal 2(18) de 
Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún16, seachas na gnóthais ar 
féidir leo tacaíocht a fháil 
d’infheistíochtaí glasa, teicneolaíocht nua 
agus bonneagar ar féidir leo cuidiú le 
hastaíocht gáis a laghdú, éifeachtúlacht 
fuinnimh nó táirgeadh fuinnimh ó fhoinsí 



inathnuaite;

_____________________ _______________________
16 Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena 
ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe 
cabhrach comhoiriúnach leis an margadh 
inmheánach i gcur i bhfeidhm 
Airteagal 107 agus Airteagal 108 den 
Chonradh (IO L 187, 26.6.2014, lch. 1).

16 Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena 
ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe 
cabhrach comhoiriúnach leis an margadh 
inmheánach i gcur i bhfeidhm 
Airteagal 107 agus Airteagal 108 den 
Chonradh (IO L 187, 26.6.2014, lch. 1).

Leasú 59

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) infheistíocht sa bhonneagar 
leathanbhanda i gceantair ina bhfuil ar a 
laghad dhá líonra leathanbhanda i gcatagóir 
coibhéiseach.

(e) infheistíocht sa bhonneagar 
leathanbhanda i gceantair ina bhfuil ar a 
laghad dhá líonra leathanbhanda i gcatagóir 
coibhéiseach. Ní bheidh feidhm ag an 
eisiamh seo i limistéir oileáin, iargúlta 
agus inar tearc an daonra ina bhfuil gá le 
bonneagar ardluais chun dul chomh fada 
le teaghlaigh aonair.

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar acmhainní CUAC a chlársceidealú 
i gcomhair na gcatagóirí réigiún ina bhfuil 
na críocha lena mbaineann, ar bhonn na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir arna 
mbunú i gcomhréir le hAirteagal 7 agus 
arna bhformheas ag an gCoimisiún mar 
chuid de chlár nó de leasú ar chlár. Beidh 
na hacmhainní arna gclársceidealú i 
bhfoirm cláir shonraigh amháin nó níos 
mó nó i bhfoirm tosaíochta amháin nó níos 
mó laistigh de chlár.

Déanfar acmhainní CUAC a chlársceidealú 
i gcomhair na gcatagóirí réigiún ina bhfuil 
na críocha lena mbaineann, ar bhonn na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir arna 
mbunú i gcomhréir le hAirteagal 7 agus 
arna bhformheas ag an gCoimisiún mar 
chuid de chlár nó de leasú ar chlár. Beidh 
na hacmhainní arna gclársceidealú i 
bhfoirm tosaíochta amháin nó níos mó 
laistigh de chlár a fhaigheann tacaíocht ó 
Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa 
(CFRE), ó Chiste Sóisialta na hEorpa 
Plus (CSE+) nó ón gCiste 
Comhtháthaithe, nó clár sonrach amháin 
nó níos mó i gcás go bhfuil údar do 



bheart den sórt sin le himthosca 
oibiachtúla.

Leasú 61

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh clársceidealú acmhainní CUAC i 
gcomhréir le hAirteagal [6] de Rialachán 
(AE) .../...[RFC nua] agus áiritheoidh sé 
rannpháirtíocht dhíreach údaráis na 
gcríoch sonraithe ar leibhéal NUTS2 nó 
NUTS3, eadhon trí leithdháileadh 
acmhainní trí chláir réigiúnacha, ina 
bhfuil cláir den chineál sin i bhfeidhm, nó 
féadfar é a dhéanamh trí úsáid uirlisí 
críochacha comhtháite a leagtar amach 
faoi Airteagail [22 go 28] de Rialachán 
(AE).../...[RFC nua].

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí 
le sainaithint na gcríoch is mó atá faoi 
thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, 
atá sa phlean críochach um an aistriú cóir 
ábhartha, agus go bhfuil an plean críochach 
um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa 
Bhallstát lena mbaineann.

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí 
le sainaithint na gcríoch is mó atá faoi 
thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, 
atá sa phlean críochach um an aistriú cóir 
ábhartha, agus go bhfuil an plean críochach 
um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa 
Bhallstát lena mbaineann chomh maith le 
straitéisí ábhartha réigiúnacha agus 
áitiúla atá ann cheana.

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is éard a bheidh i dtosaíocht nó i 
dtosaíochtaí CUAC cuid nó iomlán 
acmhainní CUAC a leithdháiltear do na 
Ballstáit agus na hacmhainní a aistrítear i 
gcomhréir le hAirteagal [21a] de Rialachán 
(AE) [RFC nua]. Beidh iomlán acmhainní 
CFRE agus CSE+ a aistrítear chuig 
tosaíocht CUAC cothrom ar a laghad le 
hoiread go leith de mhéid na tacaíochta ó 
CUAC chuig an tosaíocht sin ach ní 
rachaidh sé thar trí oiread den mhéid sin.

2. D'fhéadfadh a bheith san áireamh i 
dtosaíocht nó i dtosaíochtaí CUAC 
acmhainní CUAC ina bhfuil cuid nó 
iomlán acmhainní CUAC a leithdháiltear 
do na Ballstáit agus na hacmhainní a 
aistrítear go deonach i gcomhréir le 
hAirteagal [21a] de Rialachán (AE) [RFC 
nua]. Ní dhéanfaidh iomlán acmhainní 
CFRE agus CSE+ a aistrítear go deonach 
chuig tosaíocht CUAC an cistiú 
leordhóthanach chuig an tosaíocht sin 
faoi CFRE agus CSE+ a chur i mbaol. Ní 
rachaidh na ranníocaíochtaí a aistrítear 
thar 20% na n-acmhainní leithdháilte i 
dtosach do Bhallstát le haghaidh CFRE 
agus CSE+ agus ní rachaidh siad thar 
60% de mhéid na tacaíochta a fhaightear 
ón tosaíocht CUAC.

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. In éineacht le húdaráis ábhartha na 
gcríoch is infheidhme, ullmhóidh na 
Ballstáit plean críochach um aistriú cóir 
amháin nó níos mó a chumhdaíonn críoch 
amháin nó níos mó a ndéanann sé difear 
dóibh, críoch a chomhfhreagraíonn do 
leibhéal 3 d'aicmiú comhchoiteann na n-
aonad críche maidir le staidreamh 
(“réigiúin NUTS leibhéal 3”) a bunaíodh le 
Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 arna 
leasú ag Rialachán (CE) Uimh. 868/201417 
ón gCoimisiún nó codanna díobh, i 
gcomhréir leis an teimpléad a leagtar 
amach in Iarscríbhinn II. Beidh na críocha 
sin ar na cinn is mó a bheidh faoi thionchar 
diúltach bunaithe ar na torthaí 
eacnamaíocha agus sóisialta de dheasca an 
aistrithe, go háirithe maidir le caillteanas 
post a d'fhéadfadh bheith ann i dtáirgeadh 
agus úsáid breoslaí iontaise agus na 
riachtanais maidir le hathrú ó bhonn ar 

1. Ullmhóidh na Ballstáit, i gcomhréir 
go hiomlán le prionsabal na 
comhpháirtíochta, in éineacht le húdaráis 
ábhartha ar fad agus comhpháirtithe 
sóisialta na gcríoch lena mbaineann, go 
háirithe ar leibhéal áitiúl agus 
réigiúnach, i gcomhréir le hAirteagal [6] 
de Rialachán (AE).../... [RFC nua], plean 
críochach um aistriú cóir amháin nó níos 
mó a chumhdaíonn críoch amháin nó níos 
mó a ndéanann sé difear dóibh, ar féidir 
leo a bheith páirt de nó comhfhreagairt do 
leibhéal níos mó amhail críoch a 
chomhfhreagraíonn do leibhéal 3 d'aicmiú 
comhchoiteann na n-aonad críche maidir le 
staidreamh (‘réigiúin NUTS leibhéal 3’) a 
bunaíodh le Rialachán (CE) 
Uimh. 1059/2003 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle arna leasú ag 
Rialachán (CE) Uimh. 868/2014 ón 
gCoimisiún17 nó codanna díobh, i 



phróisis táirgthe na saoráidí tionsclaíocha 
sin a bhfuil an déine gás ceaptha teasa is 
airde acu.

gcomhréir leis an teimpléad a leagtar 
amach in Iarscríbhinn II. Beidh na críocha 
sin ar na cinn is mó a bheidh faoi thionchar 
diúltach bunaithe ar na torthaí 
eacnamaíocha, sóisialta agus ar an 
margadh saothair de dheasca an aistrithe, 
go háirithe maidir le caillteanas post a 
d'fhéadfadh bheith ann i dtáirgeadh agus 
úsáid breoslaí iontaise agus na riachtanais 
maidir le hathrú ó bhonn ar phróisis 
táirgthe na saoráidí tionsclaíocha sin a 
bhfuil an déine gás ceaptha teasa is airde 
acu. Úsáidfear critéir oibiachtúla agus 
thrédhearcacha chun na limistéir 
sonraithe a ainmniú agus chun dáileadh 
an chistiú eatarthu a shainiú. Má iarrann 
an Ballstát sin air, solathróidh an 
Coimisiún cúnamh teicniúil maidir le 
pleananna críochacha um aistriú cóir a 
mhionsaothrú.

_________________ _________________
17 Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú 
comhchoiteann aonad críche le haghaidh 
staidrimh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 
21.6.2003, lch. 1).

17 Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú 
comhchoiteann aonad críche le haghaidh 
staidrimh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 
21.6.2003, lch. 1).

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) measúnú ar dhúshláin an aistrithe 
atá ann do na críocha is mó a bheidh faoi 
thionchar diúltach, lena n-áirítear tionchar 
sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil an 
aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, ina sainaithnítear 
líon na bpost a ndéanfar difear dóibh agus 
na gcaillteanas post a d'fhéadfadh bheith 
ann, na riachtanais agus na cuspóirí 
forbartha atá le baint amach faoi 2030, 
nasctha le hathrú ó bhonn nó le dúnadh na 
ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg mór 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint leo 

(c) measúnú ar dhúshláin an aistrithe 
atá ann do na críocha is mó a bheidh faoi 
thionchar diúltach, lena n-áirítear tionchar 
sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil 
agus comhthairbhí an aistrithe, go 
háirithe ó thaobh sláinte agus folláine de, 
i dtreo geilleagar a bheidh go hiomlán 
bunaithe ar fhoinsí inathnuaite fuinnimh, 
an-éifeachtúil ó thaobh fuinnimh agus 
acmhainní de, agus neodrach ó thaobh na 
haeráide de, ina sainaithnítear líon na bpost 
a ndéanfar difear dóibh agus na 
gcaillteanas post mar aon le cruthú post 



sna críocha sin; ionchasach, na riachtanais agus na 
cuspóirí forbartha atá le baint amach faoi 
2030, nasctha leis an aistriú nó dúnadh na 
ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg mór 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint leo 
sna críocha sin;

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) tuairisc ar rannchuidiú measta na 
tacaíochta CUAC maidir le dul i ngleic le 
tionchair shóisialta, eacnamaíocha agus 
chomhshaoil an aistrithe i dtreo geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de;

(d) tuairisc ar rannchuidiú measta na 
tacaíochta CUAC maidir le dul i ngleic le 
dúshláin agus deiseanna sóisialta, 
eacnamaíocha agus comhshaoil agus 
dúshláin agus deiseanna den aistriú i 
dtreo geilleagar a bheidh go hiomlán 
bunaithe ar fhoinsí inathnuaite fuinnimh, 
an-éifeachtúil ó thaobh fuinnimh agus 
acmhainní de, ciorclach agus neodrach ó 
thaobh na haeráide de, agus liosta 
mionsonraithe na ngníomhaíochtaí atá 
beartaithe;

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe j

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) sineirgí agus comhlántacht le cláir 
eile an Aontais agus le colúin an tSásra um 
Aistriú Cóir chun dul i ngleic le riachtanais 
forbartha shainaitheanta.

(j) sineirgí agus comhlántacht le cláir 
eile an Aontais agus le colúin an tSásra um 
Aistriú Cóir agus, i gcás inarb ábhartha, 
an Ciste don Nuachóiriú chun dul i ngleic 
le riachtanais forbartha a shainaithnítear i 
gcríoch an phlean.

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú



3. Beidh na páirtithe ábhartha i 
gcomhréir le hAirteagal [6] den Rialachán 
(AE) [RCF nua] rannpháirteach in 
ullmhúchán agus cur chun feidhme na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir.

3. Beidh na páirtithe ábhartha ar fad 
agus na geallsealbhóirí ábhartha ar 
leibhéal geografach na gcríoch a 
ndéanfar difear dóibh dá dtagraítear i mír 
1 den Airteagal seo rannpháirteach, i 
gcomhréir le hAirteagal [6] den Rialachán 
(AE) [RCF nua], in ullmhúchán agus i gcur 
chun feidhme na bpleananna críochacha 
um aistriú cóir.

Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
 Airteagal 7 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh na pleananna críochacha um aistriú 
cóir comhsheasmhach leis na straitéisí 
críochacha dá dtagraítear in Airteagal [23] 
de Rialachán (AE) [RFC nua], le straitéisí 
ábhartha um speisialtóireacht chliste, leis 
na NECPanna agus le Colún Eorpach na 
gCeart Sóisialta.

Beidh na pleananna críochacha um aistriú 
cóir comhsheasmhach leis na straitéisí 
críochacha dá dtagraítear in Airteagal [23] 
de Rialachán (AE) [RFC nua], le straitéisí 
ábhartha um speisialtóireacht chliste, lena 
sainaithneofaí creat na dtosaíochtaí agus 
na bpróiseas chur chun feidhme más 
féidir, leis na NECPanna agus le Colún 
Eorpach na gCeart Sóisialta agus na 
straitéisí réigiúnacha agus áitiúla atá ann 
cheana.

Leasú 70

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 8(4) a thabhairt don 
Choimisiún go ceann tréimhse 
neamhchinntithe ama amhail ó [dháta 
theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in 
Airteagail 3(3) agus 8(4) a thabhairt don 
Choimisiún go ceann tréimhse 
neamhchinntithe ama amhail ón [dáta 
theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Leasú 71

Togra le haghaidh rialacháin



Airteagal 10 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 8(4) a chúlghairm 
aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun 
cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le 
tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa 
chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá 
tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil 
an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a 
shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé 
difear do bhailíocht aon ghníomhartha 
tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagail 3(3) agus 8(4) a 
chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh 
chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a 
chur le tarmligean na cumhachta atá 
sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh 
éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an 
chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar 
sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do 
bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá 
i bhfeidhm cheana.

Leasú 72

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 8 (4) i bhfeidhm 
ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha 
in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an 
gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí 
tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt 
do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in 
éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint 
na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis 
a chur in iúl don Choimisiún nach 
ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an 
tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar 
thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 
Comhairle.

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 3(3) agus 8(4) i 
bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon 
agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa 
ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse 
dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a 
thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul 
in éag na tréimhse sin, go mbeidh 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún 
nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar 
an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar 
thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 
Comhairle.

Leasú 73

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) déanfar na leithdháiltí a eascraíonn (b) déanfar na leithdháiltí a eascraíonn 



as pointe (a) a chur i bhfeidhm a choigeartú 
lena áirithiú nach bhfaighidh aon Bhallstát 
méid atá níos mó ná EUR 2 bhilliún. 
Déanfar na méideanna os cionn EUR 2 
bhilliún a athdháileadh go comhréireach 
chuig leithdháiltí na mBallstát uile eile. 
Déanfar sciaranna na mBallstát a athríomh 
dá réir;

as pointe (a) a chur i bhfeidhm a choigeartú 
lena áirithiú nach bhfaighidh aon Bhallstát 
méid atá níos mó ná 20% de 
leithdháileadh iomlán CUAC. Déanfar na 
méideanna a sháraíonn an tairseach 20% a 
athdháileadh i gcomhréir le leithdháiltí na 
mBallstát eile go léir. Déanfar sciaranna na 
mBallstát a athríomh dá réir;

Leasú 74

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) tá dhá thrian den lamháltas 
náisiúnta coinníollach ar fhormhuiniú 
agus gealltanas na mBallstát do chuspóir 
an Aontais maidir le neodracht aeráide a 
bhaint amach faoi 2050. Cuirfear an méid 
sin i gcúlchiste go dtí go bhfuil an 
gealltanas sin glactha ag an mBallstát. I 
gcás den sórt sin, tabharfar tosaíocht 
rochtana ar na cistí do na Ballstáit a 
thugann formhuiniú agus gealltanas do 
chuspóir an Aontais maidir le neodracht 
aeráide a bhaint amach faoi 2050.
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM GHNÓTHAÍ EACNAMAÍOCHTA AGUS 
AIRGEADAÍOCHTA

chuig an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Henrike Hahn

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta ar an gCoiste um 
Fhorbairt Réigiúnach, 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) Leis an gcreat rialála lena rialaítear 
beartas comhtháthaithe an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an 
chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, 
rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais 
an Aontais Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme trí 
chistiú an Aontais a dhíriú ar chuspóirí 
glasa. Leis an Rialachán seo, cuirtear chun 
feidhme ceann de na tosaíochtaí a leagtar 
amach sa Teachtaireacht maidir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip (“An 
Comhaontú Glas don Eoraip”)11 agus is 
cuid é den Phlean Infheistíochta d'Eoraip 
Inbhuanaithe12 lena gcuirtear maoiniú 

(1) Leis an gcreat rialála lena rialaítear 
beartas comhtháthaithe an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an 
chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, 
rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais 
an Aontais i leith Comhaontú Pháras a chur 
chun feidhme chun an méadú teochta 
domhanda a theorannú go 1,5°C os cionn 
na leibhéal réamhthionsclaíochta, i leith 
Colún Eorpach na gCeart Sóisialta agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme trí 
chistiú an Aontais a dhíriú ar chuspóirí 
glasa agus sóisialta. Leis an Rialachán seo, 
cuirtear chun feidhme ceann de na 
tosaíochtaí a leagtar amach sa 



tiomnaithe ar fáil faoin Sásra um Aistriú 
Cóir i gcomhthéacs an bheartais 
chomhtháthaithe chun aghaidh a thabhairt 
ar na costais eacnamaíocha agus shóisialta 
a bhaineann leis an aistriú chuig geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, ina ndéantar aon astaíochtaí 
gás ceaptha teasa atá fágtha a chúiteamh 
le hionsúcháin choibhéiseacha.

Teachtaireacht maidir leis an gComhaontú 
Glas don Eoraip (‘An Comhaontú Glas don 
Eoraip’)11 agus is cuid é den Phlean 
Infheistíochta d’Eoraip Inbhuanaithe12 lena 
gcuirtear maoiniú tiomnaithe ar fáil faoin 
Sásra um Aistriú Cóir i gcomhthéacs an 
bheartais chomhtháthaithe chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin agus deiseanna 
eacnamaíocha, sóisialta, 
inbhuanaitheachta fuinnimh, slándála 
fuinnimh, inacmhainneachta fuinnimh 
agus réigiúnacha a bhaineann leis an 
aistriú chuig geilleagar atá inbhuanaithe, 
neodrach ó thaobh na haeráide de, 
aeráidseasmhach, éifeachtúil ó thaobh 
acmhainní de agus go hiomlán ciorclach 
faoi 2050 ar a dhéanaí, nach mbeidh aon 
ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa ann 
agus é mar aidhm drochthionchair eile ar 
shláinte an duine agus ar an gcomhshaol 
atá bainteach le meath na bithéagsúlachta 
agus na n-éiceachóras, ró-thomhaltas 
acmhainní, truailliú aeir agus 
ceimiceach, agus dramhaíl, inter alia, a 
sheachaint.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Tá an t-aistriú chuig geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na aeráide 
de ar cheann de na cuspóirí beartais is 
tábhachtaí atá ag an Aontas. An 
12 Nollaig 2019, d’fhormhuinigh an 
Chomhairle Eorpach an cuspóir Aontas a 
bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach faoi 2050, i gcomhréir le 
cuspóirí Chomhaontú Pháras. Cé go 
mbainfidh gach réigiún agus gach Ballstát 
leas as an gcomhrac i gcoinne an athraithe 
aeráide agus an díghrádaithe comhshaoil 

(2) Tá an t-aistriú chuig geilleagar atá 
inbhuanaithe, neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus aeráidseasmhach, 
éifeachtúil ó thaobh acmhainní de agus 
go hiomlán ciorclach faoi 2050 ar a 
dhéanaí ar cheann de na cuspóirí beartais 
is tábhachtaí atá ag an Aontas agus beidh 
gá le hinfheistíocht nua shuntasach, go 
háirithe i dteicneolaíochtaí nua agus 
nuálacha chun é a bhaint amach. An 
12 Nollaig 2019, d’fhormhuinigh an 
Chomhairle Eorpach an Comhaontú Glas 



san fhadtéarma agus go gcuirfidh sin 
deiseanna agus dúshláin ar fáil do chách sa 
mheántéarma, ní thosaíonn gach ceann acu 
ar a n-aistriú ón bpointe céanna agus níl an 
cumas freagartha céanna acu. Tá roinnt acu 
sin níos forbartha ná cinn eile, ach bíonn 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch níos 
leithne ag an aistriú ar na réigiúin sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise, go háirithe gual, lignít, móin 
agus sceall ola, nó ar thionscail atá dian ar 
gháis cheaptha teasa. I gcás den sórt sin, 
cruthaítear an baol go mbeidh aistriú ar 
luasanna éagsúla san Aontas i dtaca leis 
an ngníomhú ar son na haeráide, ach an 
baol freisin go dtiocfadh méadú ar na 
bearnaí idir na réigiúin, rud a dhéanfadh 
dochar do chuspóirí an chomhtháthaithe 
shóisialta, eacnamaíoch agus chríochaigh.

nua agus cuspóir an Aontais maidir le 
neodracht aeráide a bhaint amach faoi 
2050, i gcomhréir le cuspóirí Chomhaontú 
Pháras. An 17 Aibreán 2020, chuir 
Parlaimint na hEorpa i bhfáth gur cheart 
go mbeadh cuspóir na neodrachta aeráide 
ag imirt tionchar ar na freagairtí beartais 
chun paindéim COVID-19 agus a 
hiarmhairtí a chomhrac agus gur cheart 
go mbeadh straitéis an Chomhaontaithe 
Ghlais ag croílár téarnaimh agus atógála 
gheilleagar na hEorpa. Cé go mbainfidh 
gach réigiún agus gach Ballstát leas as an 
gcomhrac i gcoinne an athraithe aeráide 
agus an díghrádaithe comhshaoil san 
fhadtéarma agus go gcuirfidh sin deiseanna 
agus dúshláin ar fáil do chách sa 
mheántéarma, ní thosaíonn gach ceann acu 
ar a n-aistriú ón bpointe céanna agus níl an 
cumas freagartha céanna acu. Tá roinnt acu 
sin níos forbartha ná cinn eile, ach bíonn 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch níos 
leithne ag an aistriú ar na réigiúin sin atá ag 
brath go mór faoi láthair ar bhreoslaí 
iontaise nó ar thionscail atá dian ar gháis 
cheaptha teasa nó ar thionscail a 
mhonaríonn táirgí atá ar neamhréir leis 
an gcuspóir maidir le neodracht aeráide. I 
gcás den sórt sin, ní hé amháin go 
bhféadfaí díobháil a dhéanamh don 
aistriú san Aontas i dtaca leis an ngníomhú 
ar son na haeráide, ach chomh maith leis 
sin, d’fhéadfadh méadú teacht ar na 
bearnaí idir na réigiúin mar thoradh air, 
rud a dhéanfadh dochar do chuspóirí an 
chomhtháthaithe shóisialta, eacnamaíoch 
agus chríochaigh. Ba cheart go dtabharfaí 
na acmhainní is gá do na Ballstáit chun 
cuspóirí an Aontais maidir le neodracht ó 
thaobh carbóin de a bhaint amach agus 
go n-áiritheofaí nach mbeadh aon réigiún 
fágtha i leataobh.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Chun go n-éireoidh leis an aistriú, 
ní mór dó a bheith cothrom agus 
inghlactha go sóisialta ag cách. Dá bhrí 
sin, ní mór don Aontas agus do na Ballstáit 
araon na himpleachtaí eacnamaíocha agus 
sóisialta a bheidh aige a chur san áireamh 
ón tús, agus leas a bhaint as gach ionstraim 
a d’fhéadfadh a bheith ann chun 
drochiarmhairtí a mhaolú. Tá ról 
tábhachtach ag buiséad an Aontais i ndáil 
leis sin.

(3) Chun go n-éireoidh leis an aistriú, 
ní mór dó a bheith cothrom agus 
cuimsitheach go sóisialta agus 
rannchuidiú le poist chuibhiúla agus 
archáilíochta a chruthú, deireadh a chur 
leis an mbochtaineacht, forbairt 
inbhuanaithe an Aontais, agus ag an am 
céanna dífhostaíocht, imeallú sóisialta 
agus sleabhcadh eacnamaíoch a 
chomhrac sna réigiúin is mó 
neamhchosanta agus inbhuanaitheacht 
fuinnimh, slándáil fuinnimh agus 
dúshláin inacmhainneachta á dtabhairt 
san áireamh. Dá bhrí sin, ní mór don 
Aontas agus do na Ballstáit araon na 
himpleachtaí eacnamaíocha, 
comhshaoil,sóisialta agus réigiúnacha a 
bheidh aige a chur san áireamh ón tús, agus 
leas a bhaint as gach ionstraim a 
d’fhéadfadh a bheith ann chun na 
hathruithe struchtúrtha is gá a éascú 
agus chun drochiarmhairtí ar oibrithe agus 
geallsealbhóirí eile a dtéann an t-aistriú 
go mór i bhfeidhm orthu a mhaolú. Ba 
cheart go mbeadh ról tábhachtach ag 
buiséad an Aontais i ndáil leis sin.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3 a) Faoi 2030, táthar ag dréim leis go 
gcruthóidh an t-aistriú 1,2 milliún post 
breise san Aontais, anuas ar an 12 
mhilliún post nua a bhfuiltear ag dréim 
leo cheana féin. De réir meastacháin ón 
gCoimisiún1a, i réigiúin ghuail, ina 
mbaineann níos mó ná 200,000 post go 
díreach le gníomhaíocht ghuail, is féidir 
suas le 315,000 post a chruthú faoi 2030 
trí theicneolaíochtaí fuinnimh ghlain a 
imlonnú, agus os cionn 460,000 post faoi 
2050. D’fhéadfadh na réigiúin ghuail 



astu féin seasamh do 60% den imlonnú 
réamh-mheasta den teicneolaíocht 
fuinnimh ghlain is gá chun spriocanna 
uaillmhianacha maidir le neodracht ó 
thaobh carbóin de a bhaint amach. 
Thairis sin, baineann forbairt tionscadal 
fuinnimh ghlain i réigiúin ghuail tairbhe 
as infhaighteacht bonneagair agus talún, 
as pearsanra atá oilte cheana féin a 
bheith ann, a bhfuil scileanna leictreacha 
agus meicniúla acu, atá oiriúnach go 
háirithe don athfhostú i dtionscal an 
fhuinnimh in-athnuaite, agus as an 
oidhreacht thionsclaíoch atá ann cheana 
féin.
__________________
1a An Coimisiún Eorpach, An tAirmheán 
Comhpháirteach Taighde, 
Teicneolaíochtaí fuinnimh ghlain i 
réigiúin ghuail: deiseanna post agus 
deiseanna fáis, 2020, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Mar a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa 
Phlean Infheistíochta d'Eoraip 
Inbhuanaithe, ba cheart go mbeadh Sásra 
um Aistriú Cóir comhlántach do na 
gníomhaíochtaí eile faoin gcéad chreat 
airgeadais ilbhliantúil eile don tréimhse ó 
2021 go 2027. Ba cheart dó rannchuidiú le 
dul i ngleic leis na hiarmhairtí sóisialta 
agus eacnamaíoch a bhainfeadh leis an 
aistriú chuig neodracht ó thaobh na 
haeráide de san Aontas Eorpach tríd an 
gcaiteachas ó bhuiséad an Aontais ar 
chuspóirí aeráide agus sóisialta a thabhairt 
le chéile ar an leibhéal réigiúnach.

(4) Mar a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa 
Phlean Infheistíochta d’Eoraip 
Inbhuanaithe, níor cheart Sásra um Aistriú 
Cóir a mheas mar ionstraim chistiúcháin 
neamhspléach, ach ba cheart go mbeadh 
sé comhlántach do na gníomhaíochtaí eile 
faoin gcéad chreat airgeadais ilbhliantúil 
eile don tréimhse ó 2021 go 2027, agus go 
háirithe na tionchair shocheacnamaíocha 
agus chomhshaoil ar oibreoirí agus na 
pobail is mó a bhfuil an t-aistriú ón 
spleáchas guail agus carbóin atá ann faoi 
láthair ag déanamh difir dóibh á gcur san 
áireamh. Ba cheart dó rannchuidiú chun 
dul i ngleic leis na hiarmhairtí sóisialta, 



eacnamaíocha agus réigiúnacha a 
mbainfeadh le haistriú chuig neodracht ó 
thaobh na haeráide de san Aontas agus na 
cuspóirí eile ar fad de chuid an Aontais a 
bhaint amach tríd an gcaiteachas ó 
bhuiséad an Aontais ar chuspóirí aeráide 
agus sóisialta a thabhairt le chéile ar an 
leibhéal réigiúnach, ag rannchuidiú le 
geilleagar seasmhach agus inbhuanaithe, 
le poist atá in ann caighdeán 
maireachtála cuibhiúil agus iarmhairtí 
dearfacha ar shláinte phoiblí a sholáthar.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (CUAC) atá ar 
cheann de cholúin an tSásra um Aistriú 
Cóir a chuirtear chun feidhme faoin 
mbeartas comhtháthaithe. Is é an aidhm atá 
le CUAC maolú a dhéanamh ar 
dhrochiarmhairtí an aistrithe aeráide trí 
thacaíocht a thabhairt sna críocha is mó a 
n-imríonn siad tionchar orthu agus do na 
hoibrithe lena mbaineann. I gcomhréir le 
cuspóir sonrach CUAC, ba cheart do na 
gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó 
CUAC rannchuidiú go díreach chun 
laghdú a dhéanamh ar thionchar an 
aistrithe trí mhaoiniú a dhéanamh ar 
éagsúlú agus nuachóiriú an gheilleagair 
áitiúil agus trí mhaolú a dhéanamh ar na 
iarmhairtí diúltacha ar an bhfostaíocht. 
Léirítear sin i gcuspóir sonrach CUAC, a 
bhunaítear ar an leibhéal céanna agus a 
liostaítear in éineacht leis na cuspóirí 
beartais a leagtar amach in Airteagal [4] de 
Rialachán AE [RFC nua].

(5) Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (CUAC) atá ar 
cheann de cholúin an tSásra um Aistriú 
Cóir a chuirtear chun feidhme faoin 
mbeartas comhtháthaithe. Ba cheart do 
CUAC gach iarracht a dhéanamh chun 
sineirgí agus comhlántachtaí a fhorbairt 
le colúin an tSásra um Aistriú Cóir 
d’fhonn a áirithiú go bhfuil na trí cholún 
ar fad ag obair i dtreo na gcuspóirí 
céanna agus níor cheart dó infheistíocht 
phríobháideach a phlódú, ar infheistíocht 
í a éascófar tríd an Sásra um Aistriú Cóir. 
Ba cheart go dtacódh sé le cuspóirí 
uileghabhálacha an Chomhaontaithe 
Ghlais don Eoraip, agus a bheith i 
gcomhréir leis an gcreat le haghaidh 
gníomhaíochtaí inbhuanaithe mar a 
leagtar amach i Rialachán (AE) 
.../...[Rialachán AE maidir le 
Tacsanomaíocht], chun dul i ngleic le 
dúshláin aeráide agus chomhshaoil, agus 
a áirithiú nach bhfágfar aon duine ar lár. 
Is é an aidhm atá le CUAC ná aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin agus deiseanna an 
aistrithe aeráide trí infheistíocht 
spriocdhírithe a sholáthar sna réigiúin is 
mó a bhfuil tionchar orthu, le béim ar 
leith ar ghníomhaíochtaí eacnamaíocha 



inbhuanaithe, trí úsáid tionscadal 
inbhuanaithe nua agus nuálacha a 
áirithiú agus trí thacaíocht a thabhairt do 
na críocha, do na hoibrithe agus do na 
pobail áitiúla lena mbaineann is mó a n-
imríonn siad tionchar orthu chun a 
struchtúir thionsclaíocha agus 
eacnamaíocha a choigeartú agus, ag an 
am céanna, iomaíochas fadtéarmach na 
réigiún a athbhunú agus feabhas a chur 
ar chomhtháthú sóisialta agus 
eacnamaíoch. I gcomhréir le cuspóir 
sonrach CUAC, ba cheart do na 
gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó 
CUAC rannchuidiú go díreach chun 
próiseas an aistrithe a éascú agus chun 
tacú leis trí mhaoiniú a dhéanamh ar 
éagsúlú agus nuachóiriú an gheilleagair 
áitiúil agus trí chruthú deiseanna nua 
fostaíochta a chumasú, lena n-áirítear trí 
chomhairliúchán luath leis na 
geallsealbhóirí ábhartha ar fad. Léirítear 
an méid sin i gcuspóir sonrach CUAC, a 
bhunaítear ar an leibhéal céanna agus a 
liostaítear in éineacht leis na cuspóirí 
beartais a leagtar amach in Airteagal [4] de 
Rialachán (AE) ... [RFC nua]. Ba cheart 
d’faighteoirí CUAC bunluachanna an 
Aontais, atá bunaithe ar Chonarthaí, a 
chomhlíonadh.

Leasú 7

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 

(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, Colún Eorpach na 
gCeart Sóisialta 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 



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.

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 ar a laghad 25% den 
chaiteachas as buiséad an Aontais ag 
rannchuidiú le cuspóirí aeráide a bhaint 
amach. Rannchuideoidh na hacmhainní a 
aistríonn na Ballstáit go deonach ó CFRE 
agus ó CSE+, de réir na riachtanais 
forbartha a shainaithnítear ar leibhéal 
réigiúnach agus áitiúil sna pleananna 
náisiúnta um aistriú cóir, leis an sprioc sin 
a bhaint amach.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ba cheart na hacmhainní ó CUAC a 
bheith ina gcomhlánú ar na hacmhainní a 
bheidh ar fáil faoin mbeartas 
comhtháthaithe.

(7) Ba cheart do na hacmhainní CUAC 
a bheith leordhóthanach agus 
comhréireach lena gcuspóirí 
uaillmhianacha agus a bheith ina 
gcomhlánú ar na hacmhainní a bheidh ar 
fáil faoin mbeartas comhtháthaithe ach 
níor cheart dóibh dul in ionad 
infheistíochtaí den sórt sin, ar chor ar 
bith agus níor cheart go mbeadh 
ciorruithe ná aistrithe éigeantacha ó 
chistí eile an Aontais a chumhdaítear le 
Rialachán (AE).../... [Rialachán nua 
maidir le Forálacha Coiteanna] a bheith 
mar thoradh orthu. Ar bhonn na 
treoirlínte ón mBanc Eorpach 
Infheistíochta, ba cheart go mbeadh cistiú 
ceadaithe suas le 75% de chostais 
ghlactha tionscadal a fhaigheann 
tacaíocht ó CUAC, nó níos mó i gcás 
mórshleabhctha eacnamaíoch.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7 a (nua)



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) Ba cheart go maoineofaí an Ciste 
trí CAI 2021-2027 treisithe agus, faoi réir 
measúnú tionchair a dhéantar roimh ré, 
trí acmhainní úra a d’fhéadfadh teacht ó 
thabhairt isteach acmhainní nua Aontais 
amhail cánacha ar fhiontair, digitiú, 
airgeadais, plaistigh, carbón agus ioncam 
ó scéimeanna trádála astaíochtaí, ach gan 
a bheith teoranta dóibh;

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Is dúshlán le haghaidh na mBallstát 
uile é an t-aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. Beidh sé 
ina dhúshlán ar leith do na Ballstáit sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise nó ar ghníomhaíochtaí 
tionsclaíocha atá dian ar gháis cheaptha 
teasa ar gá deireadh a chur leo go 
céimnitheach nó ar gá iad a oiriúnú i ngeall 
ar an aistriú agus nach bhfuil na 
hacmhainní airgeadais acu chun é sin a 
dhéanamh. Dá bhrí sin ba cheart go 
gcumhdódh CUAC gach Ballstát, ach ba 
cheart go léireodh dáileadh a acmhainní 
airgeadais cumas na mBallstát na 
hinfheistíochtaí atá riachtanach chun 
déileáil leis an aistriú i dtreo neodracht ó 
thaobh na haeráide de a mhaoiniú.

(8) Is dúshlán agus deis é gach Ballstát 
aistriú go geilleagar atá inbhuanaithe agus 
neodrach ó thaobh na haeráide de chun 
freagairt níos fearr do na 
géarchéimeanna sa todhchaí agus 
rathúnas eacnamaíoch agus sóisialta a 
bhaint amach laistigh de theorainneacha 
an phláinéid. Beidh an t-aistriú ina 
dhúshlán ar leith do na Ballstáit sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise nó ar ghníomhaíochtaí 
tionsclaíocha atá dian ar gháis ceaptha 
teasa nó monarú táirgí atá ar neamhréir 
leis an gcuspóir aeráidneodrachta ar gá é 
a chéimniú amach nó ar gá é a oiriúnú i 
ngeall ar an aistriú i dtreo aeráidneodrachta 
agus nach bhfuil na hacmhainní airgeadais 
acu chun é sin a dhéanamh. Níor cheart 
aon chríoch ná duine a fhágáil chun 
deiridh. Dá bhrí sin ba cheart go 
gcumhdódh CUAC gach Ballstát, ach ba 
cheart go léireodh dáileadh a acmhainní 
airgeadais riachtanais agus cumas na 
mBallstát na hinfheistíochtaí atá 
riachtanach chun cumasú, éascú agus 
luathú an aistrithe i dtreo aeráidneodrachta 
agus Eoraip inbhuanaithe.



Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Chun creat airgeadais iomchuí a 
leagan amach le haghaidh CUAC, ba 
cheart don Choimisiún miondealú bliantúil 
a leagan amach de na leithdháiltí atá le fáil 
in aghaidh an Bhallstáit faoi sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post, 
bunaithe ar chritéir oibiachtúla.

(9) Chun creat airgeadais iomchuí a 
leagan amach le haghaidh CUAC, ba 
cheart don Choimisiún miondealú bliantúil 
a leagan amach de na leithdháiltí atá le fáil 
in aghaidh an Bhallstáit faoi sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post, 
bunaithe ar chritéir oibiachtúla. Ba cheart 
don Choimisiún gach staidreamh agus 
faisnéis ábhartha a fhoilsiú freisin chun 
an eochair leithdháilte idir na Ballstáit a 
thuiscint agus a mheas níos fearr.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil 
an Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú. Ba cheart d’infheistíochtaí a 
thacaíonn le geilleagair áitiúla agus atá 
inbhuanaithe san fhadtéarma, agus cuspóirí 
uile an Chomhaontaithe Ghlais á gcur san 
áireamh, a bheith san áireamh sa liosta 
infheistíochtaí. Ba cheart do na tionscadail 
a dtugtar maoiniú dóibh rannchuidiú le 
haistriú go geilleagar ciorclach atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. I gcás 
earnálacha atá ag dul i léig, cosúil le 
táirgeadh fuinnimh atá bunaithe ar ghual, 
lignít, móin agus sceall ola nó 
gníomhaíochtaí eastósctha le haghaidh na 
mbreoslaí iontaise soladacha sin, ba cheart 
an tacaíocht a nascadh le céimniú amach na 
gníomhaíochta agus an laghdú 
comhfhreagrach ar leibhéal na fostaíochta. 

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart na gníomhaíochtaí go léir  a 
dtacaítear leo a shaothrú agus cuspóirí 
agus tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil 
an Aontais á lánurramú agus ba cheart iad 
a bheith i gcomhréir le creat an Aontais 
do ghníomhaíochtaí inbhuanaithe a 
leagtar síos  i Rialachán (AE) ... / ... 
[Rialachán AE maidir le 
Tacsanomaíocht] Ba cheart le liosta na n-
infheistíochtaí a thacaíonn le daoine, 
oibrithe, pobail agus le geilleagair áitiúla 
agus atá inbhuanaithe sa mheántéarma 
agus san fhadtéarma, agus a bheith i 
gcomhréir go hiomlán le cuspóirí uile an 
Chomhaontaithe Ghlais, Chomhaontú 
Pháras agus Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta. Ba cheart go rannchuideodh na 
tionscadail a mhaoinítear le haistriú chuig 
geilleagar inbhuanaithe, aeráidneodrach, 
athléimneach ó thaobh na haeráide de, 



I dtaca le hearnálacha ina bhfuil athrú ó 
bhonn ar siúl a bhfuil leibhéil arda 
astaíochtaí gás ceaptha teasa acu, ba cheart 
gníomhaíochtaí nua a chur chun cinn leis 
an tacaíocht trí theicneolaíochtaí nua, 
próisis nua nó táirgí nua a chur in úsáid, a 
mbeidh laghdú suntasach ar astaíochtaí mar 
thoradh leo, i gcomhréir le cuspóirí aeráide 
AE 2030 agus neodracht ó thaobh na 
haeráide de san Aontas Eorpach faoi 
205013 fad agus a dhéantar fostaíocht a 
choinneáil ar bun agus a fheabhsú agus 
díghrádú an chomhshaoil a sheachaint ag 
an am céanna. Ba cheart aird ar leith a 
thabhairt freisin ar ghníomhaíochtaí lena 
ndéantar nuálaíocht agus taighde in 
ardteicneolaíochtaí agus i dteicneolaíochtaí 
inbhuanaithe a fheabhsú, agus i réimsí an 
digitithe agus na nascachta chomh maith, 
ar choinníoll go gcabhraíonn bearta den 
sórt sin chun na fo-iarmhairtí diúltacha a 
bhaineann le haistriú i dtreo geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a mhaolú, agus go 
rannchuidíonn siad leis.

tíosach ar acmhainní agus ciorclach go 
hiomlán agus gan dochar a dhéanamh 
d’aon cheann de chuspóirí comhshaoil an 
Aontais, agus ba cheart go dtacóidís leis 
an gcuspóir iomaíochas fadtéarmach na 
réigiún atá buailte a athbhunú. Maidir le 
hearnálacha atá ag dul i léig, amhail 
táirgeadh fuinnimh bunaithe ar bhreoslaí 
iontaise nó gníomhaíochtaí eastósctha do 
na breoslaí iontaise soladacha sin, ba 
cheart tacaíocht a nascadh le céimniú 
amach na gníomhaíochat agus leis an 
laghdú comhfhreagrach ar an leibhéal 
fostaíochta, agus comhar éifeachtach á 
áirithiú leis na geallsealbhóirí ábhartha 
uile chun  cothrom ach uaillmhianach a 
fháil do na gníomhaíochtaí sin. I dtaca le 
hearnálacha ina bhfuil athrú ó bhonn ar siúl 
a bhfuil leibhéil arda astaíochtaí gás 
ceaptha teasa acu, ba cheart 
gníomhaíochtaí nua a chur chun cinn leis 
an tacaíocht trí theicneolaíochtaí nua, 
próisis nua nó táirgí nua a chur in úsáid, a 
mbeidh laghdú suntasach ar astaíochtaí mar 
thoradh orthu, i gcomhréir le cuspóirí 
aeráide AE 2030 agus neodracht ó thaobh 
na haeráide de san Aontas Eorpach faoi 
2050 ar a dhéanaí, fad agus a dhéantar 
fostaíocht a choinneáil ar bun agus a 
fheabhsú agus díghrádú an chomhshaoil a 
sheachaint ag an am céanna. Ba cheart aird 
ar leith a thabhairt freisin ar 
ghníomhaíochtaí lena ndéantar nuálaíocht 
agus taighde in ardteicneolaíochtaí agus i 
dteicneolaíochtaí inbhuanaithe a fheabhsú, 
agus i réimsí an digitithe agus na nascachta 
chomh maith, ar choinníoll go gcabhraíonn 
agus go n-éascaíonn bearta den sórt sin 
aistriú i dtreo geilleagar ciorclach atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de a 
mhaolú, agus go rannchuidíonn siad leis.

__________________
13Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís 
straitéiseach fhadtéarmach Eorpach chun 
geilleagar rachmasach, nua-aimseartha, 



iomaíoch agus neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach], 
Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Chun na saoránaigh is leochailí ó 
thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, ba 
cheart go gcumhdódh CUAC uas-sciliú 
agus athsciliú na n-oibrithe a n-imrítear 
tionchar orthu freisin, agus é mar aidhm 
leis cabhrú leo iad féin a chur in oiriúint do 
dheiseanna nua fostaíochta, chomh maith 
le cúnamh chun post a chuardach a 
sholáthair do chuardaitheoirí poist agus iad 
a chuimsiú go gníomhach sa mhargadh 
saothair.

(11) Is cuspóir bunúsach de chuid 
CUAC deiseanna fostaíochta 
inbhuanaithe a fháil d’oibrithe agus do 
chríocha a ndéanann an t-aistriú aeráide 
difear dóibh. Chun na saoránaigh agus na 
fostaithe is leochailí ó thaobh an aistrithe 
aeráide de a chosaint, ba cheart go 
gcumhdódh CUAC oiliúint ghairmiúil, 
forbairt scileanna nua, uas-sciliú agus 
athsciliú na n-oibrithe agus na 
gcuairditheoirí poist a ndéantar difear 
dóibh freisin, agus é mar aidhm leis cabhrú 
leo  athcháiliú agus iad féin a chur in 
oiriúint do dheiseanna nua inbhuanaithe 
fostaíochta, chomh maith le cúnamh chun 
post a chuardach a sholáthar do 
chuardaitheoirí poist agus iad a chuimsiú 
go gníomhach sa mhargadh saothair, agus 
an gá atá le comhdheiseanna a áirithiú do 
chách agus cothromaíocht inscne a 
bhaint amach ar fud earnálacha á chur i 
gcuntas.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) Bhí tionchar ag paindéim COVID-



19 agus a éifeachtaí sláinte agus 
eacnamaíocha ar an Aontas agus ar 
thosaíochtaí an Choimisiúin. Nocht 
géarchéim COVID-19 an t-idirspleáchas 
idir na héiceachórais agus ár ngeilleagar 
chomh maith le mórspleáchas chóras 
eacnamaíoch an Aontais ar shlabhraí 
soláthair fada. Neartaigh sé sin tábhacht 
CUAC agus an gá le hacmhainní 
leordhóthanacha a leithdháileadh chun 
aghaidh a thabhairt ar na dúshláin chun 
an t-aistriú chuig geilleagar inbhuanaithe 
agus go hiomlán ciorclach a bhaint 
amach agus chun athléimneacht 
gheilleagair an Aontais a neartú, go 
háirithe sna réigiúin is mó atá buailte. Ba 
cheart go seachnódh CUAC agus 
leithdháiltí na gcistí comhtháthaithe na 
difríochtaí idir na Ballstáit a mhéadú tar 
éis ghéarchéim Covid-19. Leis an togra 
leasaithe ón gCoimisiún maidir le CUAC, 
moltar méid an Chiste um Aistriú Cóir a 
mhéadú os cionn EUR 40 billiún.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11b) Ba cheart do na Ballstáit agus don 
Choimisiún a áirithiú le cur chun 
feidhme na dtosaíochtaí arna maoiniú ag 
CUAC go gcuirfear le hurraim agus cur 
chun cinn an chomhionannais idir mná 
agus fir i gcomhréir le hAirteagal 8 
CFAE. Ba cheart cuspóirí comhionannais 
inscne agus neamhspleáchas 
eacnamaíoch na mban a áirithiú i ngach 
gné agus i ngach céim d’ ullmhú, 
d’fhaireachán, de chur chun feidhme 
agus de mheastóireacht na gclár 
oibríochtúil ar bhealach tráthúil agus 
comhsheasmhach.



Leasú 16

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 
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 

(12) Chun éagsúlú eacnamaíoch agus 
ationtú críocha a mbíonn tionchar ag an 
aistriú orthu a fheabhsú, ba cheart do 
CUAC tacaíocht a sholáthar d’infheistíocht 
inbhuanaithe agus tháirgiúil agus béim á 
leagan ar FBManna, micrifhiontair agus 
fiontraithe, fiontair shóisialta agus 
comharchumainn d’fhonn cabhrú leo a 
gcuid gníomhaíochtaí gnó a atreorú agus 
deiseanna nua a chruthú. 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, le huas-scálú agus leis 
an bhfostaíocht inbhuanaithe . Ba cheart 
tuiscint infheistíocht inbhuanaithe a 
thuiscint  mar infheistíocht de réir bhrí 
phointe (17) d’Airteagal 2 de Rialachán 
(AE) 2019/2088 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle13a. I gcás fiontair eile 
nach FBManna iad, níor cheart tacú le 
hinfheistíochtaí inbhuanaithe agus 
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 leanfaidh athlonnú astu ná go 
mbeidh athlonnú ann mar thoradh orthu. 
Ba cheart sásra le haghaidh scagadh 
inbhuanaitheachta a chur i bhfeidhm 
chun a chinneadh an bhfuil aon 
drochthionchair chomhshaoil, aeráide nó 
sóisialta acu. 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 



lonnaithe i limistéir atá ainmnithe mar 
limistéir fhóirithinte chun críocha phointí 
(a) agus (c) d’Airteagal 107(3) CFAE.

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 
dá réir sa phlean críochach um aistriú cóir 
ábhartha. Chun sláine an mhargaidh 
inmheánaigh agus an bheartais 
chomhtháthaithe a chosaint agus saobhadh 
na hiomaíochta idir fiontair a sheachaint, 
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. Níor cheart go 
mbeadh sé mar aidhm ag CUAC ach tacú 
le hinfheistíochtaí a bhaineann leis an 
aistriú aeráide, arb infheistíochtaí iad atá 
inmharthana sa mheántéarma agus san 
fhadtéarma agus a sholáthróidh 
breisluach don chríoch lena mbaineann. 
Ba cheart don Choimisiún agus do na 
Ballstáit faireachán a dhéanamh ar 
inmharthanacht infheistíochtaí a 
dhíorthaítear ó CUAC ar bhonn 
leanúnach.

__________________ __________________
13a Rialachán (AE) Uimh. 2019/2088 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 27 Samhain 2019 maidir 
le nochtaí a bhaineann le 
hinbhuanaitheacht in earnáil na seirbhísí 
airgeadais (IO L 317, 9.12.2019, lch. 1). 

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).



Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12a)  Chun a áirithiú nach n-úsáidfear 
CUAC chun íoc as na costais chun 
damáiste don chomhshaol a athchóiriú, 
ar damáistí iad a thagann faoi dhliteanas 
comhshaoil gnóthais, níor cheart go 
gceadófaí tacaíocht a thabhairt 
d’infheistíocht a bhaineann le láithreáin a 
athghiniúint, a athchuspórú agus a dhí-
éilliú, le héiceachórais a athchóiriú, ach 
amháin i  gcás nach féidir aon ghnóthas a 
chur faoi dhliteanas dlíthiúil chun na 
gníomhaíochtaí sin a mhaoiniú, i 
gcomhréir leis an bprionsabal ‘gurb é 
údar an truaillithe a íocfaidh as’ mar a 
chumhdaítear in Airteagal 191 CFAE;

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Chun solúbthacht a sholáthar le 
haghaidh clársceidealú acmhainní CUAC 
faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh 
fáis agus post, ba cheart go mbeadh sé 
indéanta clár neamhspleách CUAC a 
ullmhú nó acmhainní CUAC a 
chlársceidealú i dtosaíocht thiomnaithe 
amháin nó níos mó laistigh de chlár a 
fhaigheann tacaíocht ó Chiste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), ó Chiste 
Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) nó ón 
gCiste Comhtháthaithe. I gcomhréir le 
hAirteagal 21a de Rialachán (AE) [CFR 
nua], ba cheart acmhainní CUAC a threisiú 
le maoiniú comhlántach ó CFRE agus ó 
CSE+. Ba cheart do na méideanna faoi 
seach a aistrítear ó CFRE agus ó CSE+ a 
bheith ag teacht leis na cineálacha 
oibríochtaí a leagtar amach sna pleananna 

(13) Chun solúbthacht agus 
comhleanúnachas a sholáthar le haghaidh 
clársceidealú acmhainní CUAC faoi sprioc 
na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus 
post, ba cheart go mbeadh sé indéanta clár 
neamhspleách CUAC a ullmhú nó 
acmhainní CUAC a chlársceidealú i 
dtosaíocht thiomnaithe amháin nó níos mó 
laistigh de chlár a fhaigheann tacaíocht ó 
Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa 
(CFRE), ó Chiste Sóisialta na hEorpa Plus 
(CSE+) nó ón gCiste Comhtháthaithe. I 
gcomhréir le hAirteagal 21a de Rialachán 
(AE) [CFR nua], féadfar acmhainní CUAC 
a threisiú ar bhonn deonach le maoiniú 
comhlántach ó CFRE agus ó CSE+. Ba 
cheart do na méideanna faoi seach a 
aistrítear ó CFRE agus ó CSE+ a bheith ag 
teacht leis na cineálacha oibríochtaí a 



críochacha um aistriú cóir. leagtar amach sna pleananna críochacha 
um aistriú cóir. Ba cheart CUAC a 
fheidhmiú a luaithe agus is féidir chun 
tacú leis na réigiúin atá ag aistriú, go 
háirithe i gcomhthéacs ghéarchéime 
COVID-19. Ba cheart don Choimisiún a 
áirithiú go reáchtáiltear na próisis 
riaracháin ábhartha ar bhealach rianúil.

Leasú 19

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 tacaíocht CUAC a bheith 
coinníollach agus intomhaiste maidir le 
chur i bhfeidhm éifeachtach próisis 
aistrithe i gcríoch shonrach, bunaithe ar 
spriocanna chomh maith le táscairí 
aschuir agus toraidh agus ar fhaireachán 
éifeachtach chun geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de a bhaint amach. 
Maidir leis sin, ba cheart do na Ballstáit 
ullmhú, i dteannta na n-údarás 
réigiúnach agus áitiúil ábhartha agus i 
ndlúthchomhar ar an leibhéal áitiúil agus 
réigiúnach leis na geallsealbhóirí ábhartha 
uile, na comhpháirtithe eacnamaíocha 
agus sóisialta, ionadaithe na sochaí 
sibhialta, saineolaithe, institiúidí oiliúna 
agus taighde, fostóirí, lena n-áirítear sna 
hearnálacha tionscail a ndéantar difear 
dóibh, grúpaí oibrithe agus eagraíochtaí 
pobalbhunaithe, agus na geallsealbhóirí 
ábhartha eile agus le tacaíocht ón 
gCoimisiún, pleananna críochacha um 
aistriú cóir, a thugann mionsonraí ar an 
bpróiseas aistrithe, go comhsheasmhach 
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. Chun straitéis 
éifeachtach agus chuimsitheach um 
aistriú cóir a áirithiú, ba cheart na 
geallsealbhóirí agus na comhpháirtithe 
ábhartha go léir a bheith rannpháirteach 
i  ngach céim d’ullmhú, d’fhorbairt, de 
chur chun feidhme agus de mheasúnú 
chláir CUAC agus ba cheart go mbeidís 
sa riocht is fearr chun páirt a ghlacadh ar 
bhealach éifeachtach chun tionscadail 
agus oibríochtaí a mhaoinítear a roghnú 
agus a chur chun feidhme. 

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na críocha ina 
mbeidh an tionchar is diúltaí a shainaithint, 
críocha is ceart tacaíocht CUAC a dhíriú 
orthu agus tuairisc a thabhairt ar 
ghníomhaíochtaí sonracha atá le déanamh 
chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach, go háirithe i 
ndáil le saoráidí ina bhfuil táirgeadh 
breoslaí iontaise nó gníomhaíochtaí eile atá 
dian ar gháis cheaptha teasa ar siúl a 
thiontú nó a dhúnadh. Ba cheart do na 
críocha sin a bheith sainmhínithe go beacht 
agus ag freagairt do réigiúin NUTS 
leibhéal 3 nó a bheith ina gcodanna díobh. 
Ba cheart mionsonraí a bheith sna 
pleananna ar dhúshláin agus riachtanais na 
gcríoch sin agus na cineálacha oibríochtaí 
atá de dhíth a shainaithint ar dhóigh a 
áiritheoidh go ndéanfaí gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha a fhorbairt ar bhonn 
comhleanúnach atá ag teacht leis an aistriú 
chuig neodracht ó thaobh na haeráide de 
agus cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais 
freisin. Níor cheart ach d’infheistíochtaí atá 
i gcomhréir leis na pleananna um aistriú 
tacaíocht airgeadais a fháil ó CUAC. Ba 
cheart do na pleananna críochacha um 
aistriú cóir a bheith mar chuid de na cláir (a 

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na críocha ina 
mbeidh an tionchar is diúltaí a shainaithint, 
arb iad sin na críocha ba cheart tacaíocht 
CUAC a dhíriú orthu, agus ba cheart 
tuairisc a thabhairt ar ghníomhaíochtaí 
sonracha atá le déanamh chun geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí, go 
háirithe i ndáil le saoráidí atá bainteach le 
táirgeadh breoslaí iontaise soladacha nó le 
gníomhaíochtaí eile atá dian ar gháis 
cheaptha teasa, nó le monarú táirgí a 
mbíonn tionchar ag an aistriú orthu, agus 
na hoibrithe a ndéantar difear dóibh á 
gcosaint agus deiseanna fostaíochta a 
leathnú sna críocha atá buailte chun 
eisiamh sóisialta a sheachaint. Ba cheart 
do na críocha sin a bheith sainmhínithe go 
beacht agus ag freagairt do réigiúin NUTS 
leibhéal 3 nó a bheith ina gcodanna díobh. 
Ba cheart mionsonraí a bheith sna 
pleananna ar dhúshláin, riachtanais agus 
deiseanna na gcríoch sin agus na 
cineálacha oibríochtaí atá de dhíth a 
shainaithint ar dhóigh a áiritheoidh go 
ndéanfaí gníomhaíochtaí eacnamaíocha a 
fhorbairt ar bhonn comhleanúnach atá ag 
teacht freisin leis an aistriú chuig 



fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+, ón 
gCiste Comhtháthaithe nó ó CUAC, de réir 
an cháis) atá formheasta ag an gCoimisiún.

aeráidneodracht agus cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais, Chomhaontú 
Pháras agus Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta.  Níor cheart ach d’infheistíochtaí 
atá i gcomhréir leis na pleananna um aistriú 
agus nach mbíonn éifeachtaí glasála nó 
sócmhainní tréigthe mar thoradh orthu 
tacaíocht airgeadais a fháil ó CUAC. Ba 
cheart na pleananna críochacha um aistriú 
cóir a bheith ina gcuid de na cláir (a 
fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+, ón 
gCiste Comhtháthaithe nó ó CUAC, de réir 
an cháis) atá formheasta ag an gCoimisiún.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí 
an Rialacháin seo, eadhon tacaíocht a 
thabhairt do chríocha a bhfuil athrú 
eacnamaíoch agus sóisialta ó bhonn rompu 
chun aistriú go geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide, a ghnóthú go 
leordhóthanach ina n-aonar. Is iad na 
príomhchúiseanna leis sin ná, ar thaobh 
amháin, méid na n-éagothromaíochtaí idir 
leibhéil forbartha na réigiún éagsúil agus 
chúlmhaireacht na réigiún is mídheisiúla, 
chomh maith leis an teorainn le 
hacmhainní airgeadais na mBallstát agus 
na gcríoch agus, ar an taobh eile, an gá le 
creat cur chun feidhme comhsheasmhach 
lena gcumhdaítear roinnt cistí de chuid an 
Aontais atá faoi bhainistíocht 
chomhroinnte. Ós rud é gur fearr is féidir 
na cuspóirí sin a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta a leagtar amach san 
Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo 
thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí 
sin a ghnóthú,

(19) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí 
an Rialacháin seo, eadhon tacaíocht a 
thabhairt do chríocha a bhfuil athrú 
eacnamaíoch agus sóisialta ó bhonn rompu 
chun aistriú go geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide agus ciorclach faoi 
2050 ar a dhéanaí, a ghnóthú go 
leordhóthanach ina n-aonar. Is iad na 
príomhchúiseanna leis sin ná, ar thaobh 
amháin, méid na n-éagothromaíochtaí idir 
leibhéil forbartha agus fostaíochta na 
réigiún éagsúil agus chúlmhaireacht na 
réigiún is mídheisiúla, chomh maith leis an 
teorainn le hacmhainní airgeadais na 
mBallstát agus na gcríoch agus, ar an taobh 
eile, an gá le creat cur chun feidhme 
comhsheasmhach lena gcumhdaítear roinnt 
cistí de chuid an Aontais atá faoi 
bhainistíocht chomhroinnte. Ós rud é gur 
fearr is féidir na cuspóirí sin a ghnóthú ar 
leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas 
bearta a ghlacadh, i gcomhréir le 
prionsabal na coimhdeachta a leagtar 
amach in Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le 
prionsabal na comhréireachta a leagtar 
amach san Airteagal sin, ní théann an 
Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach 
chun na cuspóirí sin a ghnóthú,



Leasú 22

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 shaoránaigh, do 
ghníomhaíochtaí eacnamaíocha agus do 
chríocha a bhfuil dúshláin 
inbhuanaitheachta fuinnimh, slándála 
fuinnimh agus inacmhainneachta 
fuinnimh rompu sa phróiseas aistrithe i 
dtreo geilleagar cóir agus inbhuanaithe 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de, 
athléimneach ó thaobh na haeráide de, 
tíosach ar fhuinneamh agus ina 
gheilleagar den Aontas a bheidh ciorclach 
go hiomlán faoi 20501a ar a dhéanaí. 
Tacóidh CUAC le hiomaíochas 
fadtéarmach agus le comhtháthú sóisialta 
agus réigiúnach na gcríoch sin.
____________
1a Ba cheart go mbeadh feidhm ag na 
focail “ar a dhéanaí” gach uair a luaitear 
an dáta 2050 (ar fud an téacs).

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Leagtar síos leis cuspóir sonrach 
CUAC, an cumhdach geografach agus na 
hacmhainní a bhaineann leis, raon feidhme 
na tacaíochta a thugann sé maidir le sprioc 
na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus 
post dá dtagraítear i [bpointe (a) 
d'Airteagal 4(2)] den Rialachán (AE) [RFC 
nua] chomh maith le forálacha sonracha 
maidir le clársceidealú agus na táscairí is 
gá chun faireachán a dhéanamh.

2. Leagtar síos leis cuspóir sonrach 
CUAC, an cumhdach geografach agus na 
hacmhainní a bhaineann leis, raon feidhme 
na tacaíochta a thugann sé maidir le sprioc 
na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus 
post dá dtagraítear i [bpointe (a) 
d'Airteagal 4(2)] den Rialachán (AE) [RFC 
nua] chomh maith le forálacha sonracha 
maidir le clársceidealú, na critéir 
thrédhearcacha chomh maith leis na  
táscairí inbhuanaitheachta is gá chun 



faireachán a dhéanamh.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir leis an dara fomhír 
d'Airteagal [4(1)] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], rannchuideoidh CUAC leis an 
gcuspóir sonrach aonair maidir le “réigiúin 
agus daoine a chumasú chun aghaidh a 
thabhairt ar thionchair shóisialta 
eacnamaíocha agus chomhshaoil an 
aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de”.

I gcomhréir leis na cuspóirí beartais a 
leagtar amach in [Airteagal 4(1)] de 
Rialachán (AE) [RFC nua], rannchuideoidh 
CUAC leis an gcuspóir sonrach aonair 
maidir le‘réigiúin, bardais, oibreoirí 
eacnamaíocha, fostaithe agus daoine chun 
aghaidh a thabhairt ar thionchair shóisialta, 
eacnamaíocha réigiúnacha agus 
chomhshaoil an aistrithe chuig geilleagar 
inbhuanaithe atá neodrach ó thaobh na 
haeráide i dteannta Cholún Eorpach na 
gCeart Sóisialta, SFInna na Náisiún 
Aontaithe chomh maith le cuspóirí 
Chomhaontú Pháras.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tacóidh CUAC le sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post 
sna Ballstáit uile.

1. Tacóidh CUAC le haistriú cóir do 
chách agus leis an sprioc Infheistíochta le 
haghaidh post agus fás inbhuanaithe i 
ngach Ballstát, lena n-áirítear go háirithe i 
réigiúin atá ag brath go mór ar 
mhianadóireacht agus dóchán guail agus 
ligníte, faoi réir Airteagail 1 agus 2. 

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is é EUR 7.5 billiún, i bpraghsanna 2018, a Is é EUR 40 billiún ar a laghad, i 



bheidh sna hacmhainní don CUAC faoi 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post 
agus fáis a bheidh ar fáil le haghaidh 
gealltanas buiséadach i leith na tréimhse 
2021-2027. Féadfar an tsuim sin a 
mhéadú, de réir mar a bheidh, trí 
acmhainní breise a leithdháileadh i 
mbuiséad an Aontais, agus trí acmhainní 
eile i gcomhréir leis an mbunghníomh is 
infheidhme.

bpraghsanna 2018, a bheidh sna 
hacmhainní do CUAC  faoi sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis a 
bheidh ar fáil le haghaidh gealltanas 
buiséadach i leith na tréimhse 2021-2027. 
Ní aistreofar na hacmhainní sin ó na 
leithdháiltí ó na cistí a chumhdaítear le 
Rialachán (AE) ... / ... [RFC nua], go 
háirithe ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí 
na hEorpa (CFRE ), ó Chiste Sóisialta na 
hEorpa (CSE +) nó ón gCiste Eorpach 
Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe 
(CETFT). Faoi réir measúnú tionchair 
roimh ré, méadófar CUAC, a mhéid is 
féidir, trí acmhainní dílse breise a 
leithdháiltear i mbuiséad an Aontais, lena 
n-áirítear tobhaigh fhéideartha nua, agus 
trí acmhainní eile i gcomhréir leis an 
mbunghníomh is infheidhme.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun críocha an chlársceidealaithe agus an 
chuimsithe ina dhiaidh sin i mbuiséad an 
Aontais, beidh an méid dá dtagraítear sa 
chéad fhomhír innéacsaithe ag 2 % in 
aghaidh na bliana.

Chun críocha an chlársceidealaithe agus an 
chuimsithe ina dhiaidh sin i mbuiséad an 
Aontais, beidh an méid dá dtagraítear sa 
chéad fhomhír innéacsaithe go bliantúil i 
gcomhréir le boilsciú an Aontais.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, 
ina leagfar síos an miondealú bliantúil ar 
acmhainní, lena n-áirítear aon acmhainní 
breise dá dtagraítear i mír 2, de réir an 
Bhallstáit i gcomhréir leis an 
modheolaíocht a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I.

3. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
trí bhíthin gníomh tarmligthe, ina leagfar 
síos an miondealú bliantúil ar acmhainní, 
lena n-áirítear aon acmhainní breise dá 
dtagraítear i mír 2, de réir an Bhallstáit i 
gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar 
amach in Iarscríbhinn I.



Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ní thabharfaidh CUAC tacaíocht 
ach do ghníomhaíochtaí atá nasctha go 
díreach lena chuspóir sonrach faoi mar a 
leagtar amach in Airteagal 2, agus 
gníomhaíochtaí a chuireann le cur chun 
feidhme na bpleananna críochacha um 
aistriú cóir arna mbunú i gcomhréir le 
hAirteagal 7.

1. Ní thabharfaidh CUAC tacaíocht 
ach do ghníomhaíochtaí atá nasctha go 
díreach lena chuspóir sonrach faoi mar a 
leagtar amach in Airteagal 2, agus 
gníomhaíochtaí a chuireann le cur chun 
feidhme na bpleananna críochacha um 
aistriú cóir arna mbunú i gcomhréir le 
hAirteagal 7. Ba cheart d’fhaighteoirí 
chistí CUAC bunluachanna an Aontais 
atá bunaithe ar na Conarthaí a 
chomhlíonadh.

Leasú 30

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) infheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair 
bheaga agus mheánmhéide (FBManna), 
lena n-áirítear gnólachtaí nuathionscanta, a 
mbeidh éagsúlú eacnamaíoch agus 
ationtú mar thoradh orthu;

(a) infheistíochtaí táirgiúla agus 
inbhuanaithe in FBManna, lena n-áirítear 
gnólachtaí nuathionscanta, gnólachtaí atá i 
mbun fáis, micrifhiontair agus 
fiontraithe, fiontair shóisialta, fiontair 
réigiúnacha agus áitiúla faoi úinéireacht 
phoiblí agus comharchumainn;

Leasú 31

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) infheistíochtaí i ngnólachtaí nua a 
chruthú, lena n-áirítear trí ghorlanna gnó 
agus seirbhísí comhairliúcháin;

(b) infheistíochtaí i gcruthú gnólachtaí 
nua agus i leathnú na ngnólachtaí atá ann 
cheana lena n-áirítear iad siúd a dhíríonn 
ar éifeachtúlacht fuinnimh agus foinsí 
fuinnimh in-athnuaite a chur chun cinn 
nó trí gorlanna gnó áitiúla agus 



réigiúnacha, saoráidí comhlonnaithe agus 
seirbhísí comhairliúcháin atá ábhartha 
don aistriú aeráide;

Leasú 32

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí 
taighde agus nuálaíochta agus chun aistriú 
teicneolaíochtaí nua a chothú;

(c) infheistíochtaí inbhuanaithe i 
ngníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta, 
lena n-áirítear trí ollscoileanna agus 
institiúidí taighde, agus chun aistriú agus 
oiriúnú ardteicneolaíochtaí atá réidh don 
mhargadh a chothú;

Leasú 33

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 in imscaradh 
teicneolaíochta agus bonneagair shóisialta 
d’fhuinneamh inacmhainne agus 
inbhuanaithe, infheistíochtaí chun 
bochtaineacht fuinnimh agus truailliú 
aeir a laghdú, infheistíochtaí i laghdú 
astaíochtaí gás ceaptha teasa (lena n-
áirítear infheistíochtaí i soghluaisteacht 
inbhuanaithe agus dícharbónú na 
hearnála iompair), éifeachtúlacht 
fuinnimh (lena n-áirítear dícharbónú  
foirgneamh), bonneagar luchtaithe 
feithiclí leictreacha agus fuinneamh in-
athnuaite (lena n-áirítear infheistíochtaí i 
gcórais téimh ceantair agus i 
dteicneolaíochtaí stórála), líonraí 
fuinnimh amhail eangacha cliste agus 
sár-eangacha agus infheistíochtaí in 
idirnasc leictreachais trasteorann;

Leasú 34



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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) infheistíochtaí i ndigitiú agus i 
nascacht dhigiteach;

(e) infheistíochtaí i ndigitiú agus i 
nascacht dhigiteach, go háirithe i réigiúin 
iargúlta agus i gceantair thuaithe;

Leasú 35

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) infheistíochtaí in úsáid 
teicneolaíochta agus bonneagar le 
haghaidh soghluaisteacht ghlan agus 
chliste, lena n-áirítear infheistíochtaí i 
nascacht iarnróid, a rannchuidíonn le 
hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 
agus le réitigh soghluaisteachta 
inbhuanaithe a éagsúlú;

Leasú 36

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) infheistíochtaí in athghiniúint agus 
i ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún 
agus i dtionscadail athrú cuspóra;

(f) infheistíochtaí in athghiniúint, 
athchuspóiriú agus dí-éilliú láithreán agus 
láithreáin agus saoráidí athfhorbraíochta, 
athchóiriú talún agus éiceachóras, lena n-
áirítear gníomhú mar linnte carbóin agus 
tionscadail athraithe cuspóra, cé is moite de 
ghníomhartha coisctheacha agus feabhais 
atá dlite faoi dhlí an Aontais agus faoin 
dlí náisiúnta maidir le dliteanais 
chomhshaoil, i gcomhréir le cur i  
bhfeidhm an phrionsabail ‘gurb é údar an 
truaillithe a íocfaidh as’  a chumhdaítear 
in Airteagal 191 CFAE;

Leasú 37



Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 1 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) infheistíochtaí i bhfeabhsú an 
gheilleagair chiorclaigh, lena n-áirítear trí 
dhramhaíl a chosc, laghdú, éifeachtúlacht 
acmhainní, deisiú, athúsáid agus 
athchúrsáil;

(g) infheistíochtaí i gcaomhnú agus i 
gcosaint agus in athbhunú na 
bithéagsúlachta agus na ngnáthóg 
nádúrtha lena n-áirítear trí infheistíocht 
sa turasóireacht ghlas sa réigiún trasdula;

Leasú 38

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) uas-sciliú agus athsciliú oibrithe; (h) oiliúint ghairmiúil, uas-sciliú , 
forbairt scileanna nua agus athsciliú 
oibrithe agus cuardaitheoirí poist , lena n-
áirítear comhairleoireacht, agus béim á 
leagan ar chomhionannas inscne, lena 
áirithiú go mbaineann siad leas as 
deiseanna fostaíochta fadtéarmacha agus 
ardchaighdeáin in earnálacha atá dírithe 
ar an todhchaí agus a chuireann go 
díreach le geilleagar inbhuanaithe atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de, nó sa 
gheilleagar cúraim agus sna hearnálacha 
poiblí riachtanacha;

Leasú 39

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist;

(j) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist, agus béim ar leith á 
leagan ar chothromaíocht inscne;

Leasú 40

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



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ja) aon ghníomhaíocht shonrach eile, 
arna comhaontú idir na húdaráis áitiúla 
agus réigiúnacha ábhartha sa chríoch 
lena mbaineann, an Ballstát agus an 
Coimisiún, atá i gcomhréir le straitéisí 
forbartha áitiúla agus a chuireann leis an 
aistriú i dtreo geilleagar Aontais atá 
neodrach ó thaobh astaíochtaí de faoi 
2050 ar a dhéanaí;

Leasú 41

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(k) cúnamh teicniúil. (k) cúnamh teicniúil agus seirbhísí 
comhairleacha, lena n-áirítear chun 
tacaíocht agus doiciméadacht chúlra agus 
anailís a ullmhú d’infheistíochtaí agus do 
ghoradáin ar an leibhéal áitiúil agus 
náisiúnta agus gorlanna tionscadail ag 
tabhairt maoinitheoirí agus tionscnóirí 
tionscadail le chéile;

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ina theannta sin, féadfaidh CUAC tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair nach 
FBManna iad, i limistéir atá ainmnithe 
mar limistéir fóirithinte i gcomhréir le 
pointí (a) agus (c) d’Airteagal 107(3) 
CFAE, ar choinníoll go bhfuil na 
hinfheistíochtaí sin formheasta mar chuid 
den phlean críochach um aistriú cóir 
bunaithe ar an bhfaisnéis atá riachtanach 
faoi phointe (h) d'Airteagal 7(2). Ní bheidh 
na hinfheistíochtaí sin incháilithe ach 
amháin má tá gá leo chun an phlean 

Ina theannta sin, féadfaidh an CUAC 
tacaíocht a thabhairt, i réimsí atá ainmnithe 
mar limistéir faoi chúnamh i gcomhréir le 
pointí (a) agus (c) d'Airteagal 107 (3) 
CFAE agus i gcomhréir le rialacha 
státchabhrach an Aontais mar a leagtar 
amach in Airteagail 107 agus 108 CFAE, 
d’infheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair 
seachas FBManna, ar choinníoll:



críochach um aistriú cóir a chur chun 
feidhme.

(i) go bhfuil na  hinfheistíochtaí sin faoi 
réir scagadh inbhuanaithe. chun a 
chinneadh an bhfuil aon drochthionchair 
chomhshaoil, aeráide nó sóisialta acu. 
Chun na críche sin, soláthróidh na 
fiontair faisnéis iontaofa bunaithe ar 
theimpléid atá le forbairt ag an 
gCoimisiún;
(ii) chuir réigiúin trasdula béim ar na 
hinfheistíochtaí sin mar infheistíochtaí 
ríthábhachtacha agus formheasadh iad 
mar chuid den phlean críochach um aistriú 
cóir bunaithe ar an bhfaisnéis a éilítear faoi 
phointe (h) agus (i) d'Airteagal 7(2) agus 
má tá gá leo chun an plean críochach um 
aistriú cóir a chur chun feidhme.

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh CUAC tacú freisin le 
hinfheistíochtaí chun astaíochtaí gáis 
ceaptha teasa a laghdú i ngníomhaíochtaí a 
liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle ar choinníoll 
go bhfuil na hinfheistíochtaí sin formheasta 
mar chuid den phlean críochach um aistriú 
cóir bunaithe ar an bhfaisnéis a 
cheanglaítear faoi phointe (i) 
d'Airteagal 7(2). Ní bheidh na 
hinfheistíochtaí sin incháilithe ach amháin 
má tá gá leo chun an phlean críochach um 
aistriú cóir a chur chun feidhme.

Féadfaidh CUAC tacú freisin le 
hinfheistíochtaí chun astaíochtaí gás 
ceaptha teasa a laghdú i ngníomhaíochtaí a 
liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle ar choinníoll 
go bhfuil na hinfheistíochtaí sin formheasta 
mar chuid den phlean críochach um aistriú 
cóir bunaithe ar an bhfaisnéis a 
cheanglaítear faoi phointe (i) 
d’Airteagal 7(2) den Rialachán seo agus go 
gcomhlíonann siad na coinníollacha eile 
a leagtar síos sa dara fomhír den mhír 
seo. Ní bheidh na hinfheistíochtaí sin 
incháilithe ach amháin má tá gá leo chun 
an plean críochach um aistriú cóir a chur 
chun feidhme.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin



Airteagal 4 – mír 2 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Beidh sé mar aidhm ag CUAC 
tacú le hinfheistíochtaí a bhaineann leis 
an aistriú éiceolaíoch atá inmharthana sa 
mheántéarma agus san fhadtéarma. 
Déanfaidh an Coimisiún agus an Ballstát 
lena mbaineann monatóireacht 
leanúnach ar inmharthanacht 
infheistíochtaí ar bhonn leanúnach i 
gcomhréir leis na pleananna críochacha 
um aistriú cóir arna mbunú faoi Airteagal 
7.

Leasú 45

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) díchoimisiúnú nó tógáil 
cumhachtstáisiún núicléach;

(a) stáisiúin chumhachta núicléacha a 
dhíchoimisiúnú, a chothabháil nó a 
thógáil, chomh maith le dramhaíl 
núicléach a bhainistiú nó a stóráil;

Leasú 46

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) gnóthais atá i gcruachás faoi mar a 
shainmhínítear in Airteagal 2(18) de 
Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún16;

(c) gnóthais atá i gcruachás faoi mar a 
shainmhínítear in Airteagal 2(18) de 
Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún16, agus ar choinníoll go bhfuil 
na gnóthais sin neamh-inmharthana sa 
léargas meántéarmach agus fadtéarmach, 
gan dochar do ghnóthais a d’fhéadfadh 
tairbhiú den chur i bhfeidhm a 
d’fhéadfadh a bheith ag na Treoirlínte 
maidir le Státchabhair chun teacht i 
gcabhair ar ghnólachtaí atá i gcruachás 
agus athstruchtúrú a dhéanamh orthu  
agus Creat Sealadach an Choimisiúin 



maidir le bearta státchabhrach chun tacú 
leis an ngeilleagar le linn ráig reatha 
COVID-19, sa chás go gcuirfear fad leis 
an gcreat sin  tar éis 2020.

__________________ __________________
16 Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena 
ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe 
cabhrach comhoiriúnach leis an margadh 
inmheánach i gcur i bhfeidhm 
Airteagal 107 agus Airteagal 108 den 
Chonradh (IO L 187, 26.6.2014, lch. 1).

16 Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena 
ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe 
cabhrach comhoiriúnach leis an margadh 
inmheánach i gcur i bhfeidhm 
Airteagal 107 agus Airteagal 108 den 
Chonradh (IO L 187, 26.6.2014, lch. 1).

Leasú 47

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) infheistíocht a bhaineann le 
táirgeadh, próiseáil, dáileadh, stóráil nó 
dóchán na mbreoslaí iontaise;

(d) infheistíocht a bhaineann go 
díreach nó go hindíreach le táirgeadh, 
próiseáil, dáileadh, stóráil, iompar, tarchur 
nó dóchán breoslaí iontaise, cé is moite 
d’infheistíochtaí atá comhoiriúnach le 
hidrigin, bithghás agus bithmheatán glan, 
i dteorainneacha na hinfhaighteachta 
inbhuanaithe, i réigiúin atá go mór ag 
brath ar mhianadóireacht agus dóchán 
guail agus ligníte ar choinníoll maidir leis 
na hinfheistíochtaí sin:
(i) go rannchuidíonn siad le sprioc 
neodracht aeráide 2050 an Aontais trí 
athsholáthar guail, ligníte, móna nó 
scealla ola a luathú agus gan srian a chur 
le leathnú foinsí fuinnimh in-athnuaite;
(ii) go bhfuil siad cuí-réasúnaithe ag 
údarás inniúil ag an mBallstát ina phlean 
Críochach um Aistriú Cóir; agus
(iii) go bhfuil siad comhsheasmhach le 
dlí an Aontais, leis na pleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide, leis an 
bprionsabal éifeachtúlachta fuinnimh 
agus gur de chineál idirthréimhseach iad;



Leasú 48

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) infheistíocht sa bhonneagar 
leathanbhanda i gceantair ina bhfuil ar a 
laghad dhá líonra leathanbhanda i 
gcatagóir coibhéiseach.

(e) na costais a bhaineann le 
gníomhartha coisctheacha agus feabhais i 
leith damáistí comhshaoil a thagann faoi 
dhliteanas comhshaoil an ghnóthais is 
cúis leis an damáiste, lena n-áirítear 
glanadh, dí-éilliú agus athchóiriú 
láithreán, i gcomhréir leis an bprionsabal 
'gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as' a 
chumhdaítear in Airteagal 191 CFAE;

Leasú 49

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) caiteachas tomhaltais d'aon 
chineál;

Leasú 50

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(eb) infheistíocht ag cuideachtaí arna 
gclárú ar liosta AE de dhlínsí neamh-
chomhoibríocha chun críocha cánach;

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe e c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ec) gníomhaíochtaí nó infheistíochtaí 
a bhfuil riosca breise ag baint leo maidir 



le neamh-inmharthanacht agus spleáchas 
ar fhóirdheontais chun oibriú tar éis uas-
scálú tosaigh;

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe e d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ed) aon infheistíochtaí eile atá ar 
neamhréir le cuspóir na neodrachta 
aeráide nó a mbíonn éifeachtaí glasála 
mar thoradh orthu.

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar acmhainní CUAC a chlársceidealú 
i gcomhair na gcatagóirí réigiún ina bhfuil 
na críocha lena mbaineann, ar bhonn na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir arna 
mbunú i gcomhréir le hAirteagal 7 agus 
arna bhformheas ag an gCoimisiún mar 
chuid de chlár nó de leasú ar chlár. Beidh 
na hacmhainní arna gclársceidealú i 
bhfoirm cláir shonraigh amháin nó níos mó 
nó i bhfoirm tosaíochta amháin nó níos mó 
laistigh de chlár.

Déanfar acmhainní CUAC a chlársceidealú 
i gcomhair na gcatagóirí réigiún ina bhfuil 
na críocha nó na gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha lena mbaineann, ar bhonn 
na bpleananna críochacha um aistriú cóir 
arna mbunú i gcomhréir le hAirteagal 7 
agus arna bhformheas ag an gCoimisiún 
mar chuid de chlár nó de leasú ar chlár. 
Beidh na hacmhainní arna gclársceidealú i 
bhfoirm cláir shonrach amháin nó níos mó 
nó i bhfoirm tosaíocht amháin nó níos mó 
laistigh de chlár.

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí 
le sainaithint na gcríoch is mó atá faoi 
thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, 

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí 
le sainaithint na gcríoch  nó na 
ngníomhaíochtaí eacnamaíocha,  a 



atá sa phlean críochach um an aistriú cóir 
ábhartha, agus go bhfuil an plean críochach 
um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa 
Bhallstát lena mbaineann.

dteastaíonn tacaíocht bhreise uathu chun 
an próiseas aistrithe a bhaint amach, atá 
sa phlean críochach um an aistriú cóir 
ábhartha, agus go bhfuil an plean críochach 
um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa 
Bhallstát lena mbaineann agus leis na 
céimeanna chun cuspóirí aeráide an 
Aontais a bhaint amach faoi 2030.

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is éard a bheidh i dtosaíocht nó i 
dtosaíochtaí CUAC cuid nó iomlán 
acmhainní CUAC a leithdháiltear do na 
Ballstáit agus na hacmhainní a aistrítear i 
gcomhréir le hAirteagal [21a] de Rialachán 
(AE) [RFC nua]. Beidh iomlán acmhainní 
CFRE agus CSE+ a aistrítear chuig 
tosaíocht CUAC cothrom ar a laghad le 
hoiread go leith de mhéid na tacaíochta ó 
CUAC chuig an tosaíocht sin ach ní 
rachaidh sé thar trí oiread den mhéid sin.

2. Is éard a bheidh i dtosaíocht nó i 
dtosaíochtaí CUAC cuid nó iomlán 
leithdháileadh CUAC do na Ballstáit agus 
na hacmhainní a fhéadfar a aistriú ar 
bhonn deonach i gcomhréir le 
hAirteagal [21a] de Rialachán (AE) [RFC 
nua].

Leasú 56

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Féadfaidh tionscadail incháilithe 
arna maoiniú faoi CUAC a 
rannchuidíonn leis an gcuspóir sonrach a 
leagtar amach in Airteagal 2 tairbhe a 
bhaint as suas le 75 % de na costais 
ábhartha, nó níos i gcás mórshleabhcadh 
eacnamaíoch.



Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. In éineacht le húdaráis ábhartha na 
gcríoch is infheidhme, ullmhóidh na 
Ballstáit plean críochach um aistriú cóir 
amháin nó níos mó a chumhdaíonn críoch 
amháin nó níos mó a ndéanann sé difear 
dóibh, críoch a chomhfhreagraíonn do 
leibhéal 3 d'aicmiú comhchoiteann na n-
aonad críche maidir le staidreamh 
(“réigiúin NUTS leibhéal 3”) a bunaíodh le 
Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 arna 
leasú ag Rialachán (CE) Uimh. 868/2014 
ón gCoimisiún nó codanna díobh, i 
gcomhréir leis an teimpléad a leagtar 
amach in Iarscríbhinn II. Beidh na críocha 
sin ar na cinn is mó a bheidh faoi thionchar 
diúltach bunaithe ar na torthaí 
eacnamaíocha agus sóisialta de dheasca an 
aistrithe, go háirithe maidir le caillteanas 
post a d'fhéadfadh bheith ann i dtáirgeadh 
agus úsáid breoslaí iontaise agus na 
riachtanais maidir le hathrú ó bhonn ar 
phróisis táirgthe na saoráidí tionsclaíocha 
sin a bhfuil an déine gás ceaptha teasa is 
airde acu.

1. I ngach Ballstát, in éineacht leis na 
húdaráis ábhartha réigiúnacha agus áitiúla 
agus i gcomhar go hiomlán le 
geallsealbhóirí uile dá dtagraítear i mír 3 
den Airteagal seo na gcríoch lena 
mbaineann, le cúnamh BEI i gcás inarb 
ábhartha chun comhlántacht a áirithiú le 
colúin eile an tSásra um Aistriú Cóir, 
ullmhóidh na Ballstáit plean críochach um 
aistriú cóir amháin nó níos mó lena 
gcumhdaítear críoch amháin nó níos mó a 
ndéantar difear níos mó dóibh, ar críocha 
iad a chomhfhreagraíonn do leibhéal 3 
d’aicmiú comhchoiteann na n-aonad críche 
maidir le staidreamh (‘réigiúin ar leibhéal 3 
NUTS’) a bunaíodh le Rialachán (CE) 
Uimh. 1059/2003 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle arna leasú le 
Rialachán (CE) Uimh. 868/2014 ón 
gCoimisiún17 nó codanna díobh, i 
gcomhréir leis an teimpléad a leagtar 
amach in Iarscríbhinn II. Is iad na críocha 
sin na críocha a dteastóidh tacaíocht 
bhreise uathu chun an t-aistriú 
eacnamaíoch, sóisialta, fuinnimh agus 
comhshaoil a bhaint amach, go háirithe 
maidir le caillteanas ionchasach post i 
dtáirgeadh agus úsáid breoslaí iontaise 
agus riachtanais claochlaithe phróisis 
táirgthe na saoráidí tionsclaíocha a bhfuil 
an déine gás ceaptha teasa is airde acu..

__________________ __________________
17 Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú 
comhchoiteann aonad críche le haghaidh 
staidrimh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 
21.6.2003, lch. 1).

17 Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú 
comhchoiteann aonad críche le haghaidh 
staidrimh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 
21.6.2003, lch. 1).

Leasú 58



Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Ar bhonn ad-hoc, ba cheart 
tacaíocht CUAC a thabhairt do réigiúin 
atá i ngéarchéim ghnó gan choinne mar 
thoradh ar ghníomhartha chun aghaidh a 
thabhairt ar an athrú aeráide, chun 
lamháil  d’fhreagairt leordhóthanach ar 
chásanna géarchéime a d’fhéadfadh 
teacht chun cinn i gcomhthéacs an 
aistrithe, go háirithe trí bhearta beartais 
um an margaidh saothair i réimse na 
hathoiliúna agus mhaolú na n-
iomarcaíochtaí. Déantar é seo chun a 
áirithiú, go bhféadfaidh réigiúin tacaíocht 
a fháil, fiú mura bhfuil siad réamh-
lipéadaithe mar réigiúin a ndearnadh 
tionchar orthu..

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tuairisc ar an bpróiseas aistrithe i 
dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de ar an leibhéal náisiúnta, lena n-
áirítear amlíne le haghaidh céimeanna 
aistrithe tábhachtacha atá comhsheasmhach 
leis an leagan is déanaí den Phlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide 
(“NECP”);

(a) tuairisc ar an bpróiseas aistrithe ar 
an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus 
áitiúil i dtreo geilleagair inbhuanaithe, atá 
neodrach ó thaobh na aeráide de 
athléimneach ó thaobh  na haeráide de, 
tíosach ar acmhainní agus geilleagar atá 
ciorclach go hiomlán faoi 2050 ar a 
dhéanaí, lena n-áirítear amlíne shoiléir 
chun  breoslaí iontaise nó tionscail atá 
dian ar gháis cheaptha teasa a chéimniú 
amach sna críocha lena mbaineann agus 
céimeanna aistrithe tábhachtacha atá i 
gcomhréir leis an leagan is déanaí den 
Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide 
('NECP') agus Rialachán (AE) ... / ... [An 
Dlí Aeráide Eorpach nua];



Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) réasúnú le críocha a shainaithint a 
bheith faoin tionchar is diúltaí de dheasca 
an phróisis aistrithe dá dtagraítear i bpointe 
(a) agus atá le tacaíocht a fháil ó CUAC, i 
gcomhréir le mír 1;

(b) réasúnú ar mhaithe leis na críocha 
nó na gníomhaíochtaí eacnamaíocha nó 
na saoránaigh a shainaithint a bhfuil 
tacaíocht bhreise ag teastáil uathu chun 
go mbainfear amach an próiséas aistrithe 
dá dtagraítear i bpointe (a) agus le 
tacaíocht ó CUAC, i gcomhréir le mír 1;

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) measúnú ar dhúshláin an aistrithe 
atá ann do na críocha is mó a bheidh faoi 
thionchar diúltach, lena n-áirítear 
tionchar sóisialta, eacnamaíoch agus 
comhshaoil an aistrithe i dtreo geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de, ina 
sainaithnítear líon na bpost a ndéanfar 
difear dóibh agus na gcaillteanas post a 
d'fhéadfadh bheith ann, na riachtanais agus 
na cuspóirí forbartha atá le baint amach 
faoi 2030, nasctha le hathrú ó bhonn nó le 
dúnadh na ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg 
mór astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint 
leo sna críocha sin;

(c) measúnú ar na dúshláin aistrithe 
ann do na críocha a mbeidh tacaíocht 
bhreise ag teastáil uathu don aistriú, lena 
n-áirítear na tionchair shóisialta, 
eacnamaíocha, chomhshaoil agus inscne a 
bhaineann leis an aistriú chuig geilleagar 
inbhuanaithe agus neodrach ó thaobh na 
haeráide de, agus cuspóirí Colún Eorpach 
na gCeart Sóisialta agus Clár Oibre 2030 
na Náisiún Aontaithe á gcur san 
áireamh; sainaithneofar sa mheasúnú sin 
freisin líon na bpost a ndéanfar difear 
dóibh agus na gcaillteanas post a 
d'fhéadfadh bheith ann, na riachtanais agus 
na cuspóirí forbartha, na riachtanais agus 
na cuspóirí forbartha atá le baint amach 
faoi 2030, nasctha le hathrú ó bhonn nó le 
dúnadh na ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg 
mór astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint 
leo nó gníomhaíochtaí eile a mbeidh 
tionchar ag an aistriú chuig neodracht ó 
thaobh na haeráide de san Aontas 
Eorpach orthu sna críocha sin nó aon 
chlaochlú socheacnamaíoch struchtúrach 
eile is gá chun cuspóirí an aistrithe a 
shaothrú;



Leasú 62

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) tuairisc ar rannchuidiú measta na 
tacaíochta CUAC maidir le dul i ngleic le 
tionchair shóisialta, eacnamaíocha agus 
chomhshaoil an aistrithe i dtreo geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide d

(d) tuairisc ar rannchuidiú measta 
thacaíocht CUAC maidir le dul i ngleic le 
tionchair shóisialta, eacnamaíocha, 
dhéimeagrafacha, chomhshaoil, 
neamhspleáchais fuinnimh agus inscne 
an aistrithe chuig geilleagar inbhuanaithe, 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de agus 
iomaíoch faoi 2050;

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) measúnú ar a chomhsheasmhacht le 
straitéisí agus pleananna náisiúnta, 
réigiúnacha nó críochacha eile;

(e) measúnú ar a chomhsheasmhacht le 
gealltanais, straitéisí agus pleananna 
ábhartha eile Aontais, náisiúnta, 
réigiúnacha nó críochacha;

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) tuairisc ar shásraí rialachais ina 
bhfuil socruithe comhpháirtíochta, na 
bearta faireacháin agus meastóireachta atá 
pleanáilte agus na comhlachtaí freagracha;

(f) tuairisc ar shásraí rialachais ina 
bhfuil socruithe comhpháirtíochta,  conas a 
dhéanfar bearta faireacháin agus 
measúnaithe éifeachtacha agus na 
comhlachtaí rialaithe freagracha a 
mhaoirsíonn an plean;

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe f a (nua)



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(fa) liosta de na geallsealbóirí 
ábhartha dá dtagraítear i mír 3 chomh 
maith le tuairisc ar an gcaoi a rachfar i 
gcomhairle leis na geallsealbhóirí sin sa 
chríoch lena mbaineann;

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) tuairisc ar na cineálacha oibríochtaí 
atá beartaithe agus an rannchuidiú a 
bhfuiltear ag súil leis uathu chun tionchar 
an aistrithe a laghdú;

(g) tuairisc ar na cineálacha oibríochtaí 
atá beartaithe agus an rannchuidiú a 
bhfuiltear ag súil leis uathu chun tionchar 
an aistrithe a laghdú agus an t-aistriú a 
éascú, chomh maith le garspriocanna 
soiléire d’iomaíochas fadtéarmach agus 
d’fhás inbhuanaithe na réigiún a 
ndéantar difear dóibh;

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) tuairisc ar an gcaoi a ndéanfar 
faireachán ar bhonn leanúnach ar 
inmharthanacht mheántéarmach agus 
fhadtéarmach infheistíochtaí chun an t-
aistriú aeráide a mhaoiniú;

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe h



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d'infheistíochtaí táirgiúla d'fhiontair nach 
FBManna iad, liosta uileghabhálach na n-
oibríochtaí agus na bhfiontar den sórt sin 
agus réasúnú ar an ngá atá le tacaíocht den 
sórt sin trí anailís ar bhearnaí ina léirítear 
go rachadh na caillteanais post a 
d'fhéadadh a bheith ann thar líon na bpost a 
chruthófaí in éagmais na hinfheistíochta 
sin;

(h) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d'infheistíochtaí táirgiúla d'fhiontair 
seachas iad siúd dá dtagraítear i bpointe 
(a) d’Airteagal 4(2), liosta atá 
uileghabhálach a mhéis is féidir de na 
hoibríochtaí agus na fiontair sin agus 
réasúnú ar an ngá atá le tacaíocht den sórt 
sin trí anailís ar bhearnaí ina léirítear go 
rachadh na caillteanais post a d'fhéadadh a 
bheith ann thar líon na bpost a chruthófaí 
in éagmais na hinfheistíochta sin;

Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d'infheistíochtaí chun laghdú a dhéanamh 
ar astaíochtaí gáis ceaptha teasa ó 
ghníomhaíochtaí a liostaítear in 
Iarscríbhinn I a ghabhann leis an 
Treoir 2003/87/CE, liosta uileghabhálach 
de na hoibríochtaí a bhfuiltear chun tacú 
leo agus réasúnú go gcuirfeadh siad leis an 
aistriú i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de agus go mbeadh 
laghdú suntasach ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa a rachadh i bhfad faoi na 
tagarmharcanna ábhartha a bhunaítear don 
saor-leithdháileadh faoi 
Threoir 2003/87/CE mar thoradh orthu 
agus ar choinníoll go bhfuil gá leo chun 
líon suntasach post a chosaint;

(i) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d'infheistíochtaí chun laghdú a dhéanamh 
ar astaíochtaí gáis ceaptha teasa ó 
ghníomhaíochtaí a liostaítear in 
Iarscríbhinn I a ghabhann leis an 
Treoir 2003/87/CE, liosta atá 
uileghabhálach a mhéid is féidir de na 
hoibríochtaí a bhfuiltear chun tacú leo agus 
réasúnú go gcuirfeadh siad leis an aistriú i 
dtreo geilleagar inbhuanaithe, atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de agus 
athléimneach ó thaobh na haeráide de, 
tíosach ar acmhainní agus ciorclach go 
hiomlán agus go mbeadh laghdú suntasach 
ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a rachadh i 
bhfad faoi na tagarmharcanna ábhartha a 
bhunaítear don saor-leithdháileadh faoi 
Threoir 2003/87/CE mar thoradh orthu 
agus ar choinníoll go bhfuil gá leo chun 
líon suntasach post a chosaint;

Leasú 70

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 3 



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Beidh na páirtithe ábhartha i 
gcomhréir le hAirteagal [6] den Rialachán 
(AE) [RCF nua] rannpháirteach in 
ullmhúchán agus cur chun feidhme na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir.

3. Le linn na pleananna críochacha 
um aistriú cóir a bheith á n-ullmhú, á 
bhforbairt, á gcur chun feidhme agus 
meastóireacht á déanamh orthu, beidh na 
gealllsealbhóirí, na compháirtithe 
sóisialta, eacnamaíocha agus sóisialta, 
ionadaithe na sochaí sibhialta, na 
saineolaithe, na hinstitiúidí oiliúna agus 
taighde, na fostóirí, lena n-áirítear na 
hearnálacha tionsclaíochta a ndéantar 
difear dóibh, na grúpaí oibrithe agus 
eagraíochtaí pobalbhunaithe uile, agus 
gealsealbhóirí ábhartha eile 
rannpháirteach, trí chomhairliúchán agus 
rannpháirtíocht fhiúntach phoiblí, i 
gcomhréir le hAirteagal [6] de Rialachán 
(AE) [RCF nua]  Maidir leis na pleananna 
críochacha um aistriú cóir, agus na 
doiciméid ábhartha a bhaineann le 
roghnú oibríochtaí, déanfar inrochtana 
go poiblí iad.

Leasú 71

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Tabharfaidh na pleananna 
deiseanna chun geilleagair áitiúla 
athléimneacha, slabhraí soláthair áitiúla 
agus iarrachtaí athlonnaithe a neartú 
tuilleadh.

Leasú 72

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh na pleananna críochacha um aistriú 
cóir comhsheasmhach leis na straitéisí 
críochacha dá dtagraítear in Airteagal [23] 

Beidh na pleananna críochacha um aistriú 
cóir comhsheasmhach leis na straitéisí 
críochacha dá dtagraítear in Airteagal [23] 



de Rialachán (AE) [RFC nua], le straitéisí 
ábhartha um speisialtóireacht chliste, leis 
na NECPanna agus le Colún Eorpach na 
gCeart Sóisialta.

de Rialachán (AE) [RFC nua], le straitéisí 
ábhartha um speisialtóireacht chliste, leis 
na NECPanna agus le Colún Eorpach na 
gCeart Sóisialta, le gealltanais an Aontais 
faoi Chomhaontú Pháras an méadú 
teochta domhanda a theorannú go 1.5°C 
os cionn leibhéil réamhthionsclaíocha, 
agus le Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe.

Leasú 73

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Maidir le táscairí aschuir, socrófar 
na bonnlínte ag náid. Beidh na 
garspriocanna a shocraítear do 2024 agus 
na spriocanna a shocraítear do 2029 
carnach. Ní dhéanfar athbhreithniú ar na 
spriocanna tar éis don iarraidh ar an leasú 
ar chlár a chur isteach de bhun 
Airteagal [14(2)] den Rialachán (AE) [RFC 
nua] a bheith formheasta ag an gCoimisiún.

2. Maidir le táscairí aschuir, ar cheart 
na táscairí inbhuanaitheachta a leagtar 
amach i Rialachán (AE) 2019/2088 a 
áireamh iontu, socrófar na bonnlínte ag 
náid. Beidh na garspriocanna a shocraítear 
do 2024 agus na spriocanna a shocraítear 
do 2029 carnach. Ní dhéanfar athbhreithniú 
ar na spriocanna tar éis don iarraidh ar an 
leasú ar chlár a chur isteach de bhun 
Airteagal [14(2)] den Rialachán (AE) [RFC 
nua] a bheith formheasta ag an gCoimisiún.

Leasú 74

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Déanfaidh an Coimisiún Ardán 
um Aistriú Cóir a chur ar bun chun 
malartuithe dea-chleachtas a chumasú ar 
fud na réigiún agus na n-earnálacha uile 
lena mbaineann. Glacfar mionsonraí 
maidir le feidhmiú an ardáin sin, lena n-
áirítear a bhallraíocht, a bhuiséad agus a 
shásraí rialachais trí ghníomh cur chun 
feidhme.

Leasú 75



Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún, 
bunaithe ar thuarascáil deiridh ar 
fheidhmíocht an chláir, nár baineadh 
amach ar a laghad [65 %] den sprioc a 
leagtar síos maidir le ceann amháin nó 
níos mó de tháscairí aschuir nó toraidh 
d'acmhainní CUAC, féadfaidh sé 
ceartúcháin airgeadais a dhéanamh de 
bhun Airteagal [98] den Rialachán (AE) 
[RFC nua] trí thacaíocht ó CUAC don 
tosaíocht sin a laghdú i gcoibhéis leis an 
méid atá bainte amach.

I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún, bunaithe 
ar thuarascáil deiridh ar fheidhmíocht an 
chláir, nár baineadh amach ar a laghad 
75% den sprioc a leagtar síos maidir le 
ceann amháin nó níos mó de tháscairí 
aschuir nó toraidh d'acmhainní CUAC, 
déanfaidh sé ceartúcháin airgeadais a 
dhéanamh de bhun Airteagal [98] den 
Rialachán (AE) [RFC nua] trí thacaíocht ó 
CUAC don tosaíocht sin a laghdú i 
gcoibhéis leis an méid atá bainte amach.

Leasú 76

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 8(4) a thabhairt 
don Choimisiún go ceann tréimhse 
neamhchinntithe ama amhail ó [dháta 
theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal  3(3) agus in 
Airteagal 8(4) a thabhairt don Choimisiún 
go ceann tréimhse neamhchinntithe ama 
amhail ó [dháta theacht i bhfeidhm an 
Rialacháin seo].

Leasú 77

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 8(4) a chúlghairm 
aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun 
cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le 
tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa 
chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá 
tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil 

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal  3(3) agus in 
Airteagal 8(4) a chúlghairm aon tráth. 
Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a 
dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na 
cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. 
Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú 



an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a 
shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé 
difear do bhailíocht aon ghníomhartha 
tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar 
sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do 
bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá 
i bhfeidhm cheana.

Leasú 78

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 8(4) i bhfeidhm 
ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha 
in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an 
gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí 
tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt 
do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in 
éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint 
na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis 
a chur in iúl don Choimisiún nach 
ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an 
tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar 
thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 
Comhairle.

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal  3(3) agus 
Airteagal 8 (4) i bhfeidhm ach amháin 
mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag 
Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle 
laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra 
faoin ngníomh sin a thabhairt do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in 
éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint 
na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis 
a chur in iúl don Choimisiún nach 
ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an 
tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar 
thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 
Comhairle.

Leasú 79

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 10a
Clásal athbhreithnithe

Faoi dheireadh athbhreithniú 
meántéarma an chéad chreata airgeadais 
ilbhliantúil eile ar a dhéanaí, déanfaidh 
an Coimisiún measúnú ar chur chun 
feidhme CUAC agus i dtaobh an mbeadh 
sé iomchuí a raon feidhme a leasú i 
gcomhréir le hathruithe a d’fhéadfadh a 
bheith déanta ar Rialachán 2020/... [An 



Rialachán Tacsanomaíochta], cuspóirí 
aeráide an Aontais a leagtar amach i 
Rialachán (AE) 2020/... [An Dlí Aeráide 
Eorpach] agus i gcomhréir le héabhlóid 
chur chun feidhme an Phlean 
Gníomhaíochta maidir le Maoiniú 
Inbhuanaithe. Ar an mbonn sin, 
déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a chur 
faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus 
na Comhairle, a bhféadfaidh tograí 
reachtacha a bheith ag gabhail léi.

Leasú 80

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) déanfar na leithdháiltí a eascraíonn 
as pointe (a) a chur i bhfeidhm a choigeartú 
lena áirithiú nach bhfaighidh aon Bhallstát 
méid atá níos mó ná EUR 2 bhilliún. 
Déanfar na méideanna os cionn EUR 2 
bhilliún a athdháileadh go comhréireach 
chuig leithdháiltí na mBallstát uile eile. 
Déanfar sciaranna na mBallstát a athríomh 
dá réir;

(b) déanfar na leithdháiltí a eascraíonn 
as cur i bhfeidhm phointe (a)  a choigeartú 
lena áirithiú nach bhfaighidh aon Bhallstát 
méid atá níos mó ná 20% de 
leithdháileadh iomlán CUAC. Déanfar na 
méideanna os cionn 20% den 
leithdháileadh iomlán a athdháileadh go 
comhréireach chuig leithdháiltí na 
mBallstát eile go léir. Déanfar sciaranna na 
mBallstát a athríomh dá réir;

Leasú 81

Togra le haghaidh rialacháin 
Iarscríbhinn II – pointe 1 – Airteagal 7(2)(a)  – pointe 1.1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1.1. Leagan amach an phróisis aistrithe 
a bhfuiltear ag súil leis i dtreo geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de, i 
gcomhréir le cuspóirí na bPleananna 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide agus 
pleananna aistrithe eile atá ann cheana 
maille le hamlíne chun deireadh a chur le 
gníomhaíochtaí amhail mianadóireacht 
ghuail agus ligníte nó táirgeadh 
leictreachais gualbhreoslaithe nó na 
gníomhaíochtaí sin a laghdú

1.1. Leagan amach an phróisis aistrithe 
a bhfuiltear ag súil leis i dtreo geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de, i 
gcomhréir le cuspóirí na bPleananna 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide agus 
pleananna aistrithe eile atá ann cheana 
maille le hamlíne shoiléir chun breoslaí 
iontaise nó tionscail atá dian ar gháis 
cheaptha teasa a chéimniú amach sna 
críocha lena mbaineann faoi 2050 ar a 
dhéanaí.



Leasú 82

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – cuid 2 – pointe 2.1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.1. Measúnú ar an tionchar 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
bheidh ag an aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de

2.1. Measúnú ar an tionchar 
eacnamaíoch, sóisialta, inscne agus 
críochach a bheidh ag an aistriú chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de

Leasú 83

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II - pointe 2 - pointe 2.1 - Airteagal 7 (2) (c) - Réimse téacs [12000]

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Sainaithint na ngníomhaíochtaí 
eacnamaíocha agus na n-earnálacha 
tionsclaíocha a n-imreofar tionchar orthu, 
ina ndéantar idirdhealú idir:

Sainaithint na ngníomhaíochtaí 
eacnamaíocha agus na n-earnálacha 
tionsclaíocha a n-imreofar tionchar orthu, 
ina ndéantar idirdhealú idir:

- earnálacha atá ag dul i léig, a bhfuiltear 
ag súil leis go dtiocfaidh deireadh leo nó 
go dtiocfaidh laghdú suntasach ar a 
ngníomhaíochtaí de bharr an aistrithe, agus 
amlíne chomhfhreagrach san áireamh;

- earnálacha atá ag dul i léig, a bhfuiltear 
ag súil leis go dtiocfaidh deireadh leo nó 
go dtiocfaidh laghdú suntasach ar a 
ngníomhaíochtaí de bharr an aistrithe, agus 
amlíne shoiléir chomhfhreagrach san 
áireamh;

- earnálacha ina bhfuil athrú ó bhonn ag 
tarlú, a bhfuiltear ag súil leis go dtiocfaidh 
athrú ó bhonn ar a ngníomhaíochtaí, a 
bpróisis agus a n-aschuir.

- earnálacha ina bhfuil athrú ó bhonn ag 
tarlú, a bhfuiltear ag súil leis go dtiocfaidh 
athrú ó bhonn ar a ngníomhaíochtaí, a 
bpróisis agus a n-aschuir.

I gcomhair gach ceann den dá earnáil: I gcomhair gach ceann den dá earnáil:

- na caillteanais post agus na riachtanais i 
ndáil le hathcháiliú a bhfuiltear ag súil leo, 
agus réamhaisnéisí scileanna á gcur san 
áireamh;

- na caillteanais post agus na riachtanais i 
ndáil le hathcháiliú a bhfuiltear ag súil leo, 
agus réamhaisnéisí scileanna agus léargas 
inscne á gcur san áireamh;

- an cumas féideartha éagsúlaithe 
eacnamaíoch agus deiseanna forbartha.

- an cumas féideartha éagsúlaithe 
eacnamaíoch agus deiseanna forbartha, 
lena n-áirítear léargas inscne.



Leasú 84

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.3 a. Comhairliúchán le geallsealbhóirí 
Tagairt: Airteagal 7(2)(fa) 
- Liosta de na geallsealbhóirí ábhartha a 
ndeachthas i gcomhairle leo, lena n-
áirítear comhpháirtithe eacnamaíocha 
agus sóisialta, ionadaithe na sochaí 
sibhialta, saineolaithe a ndeachthas i 
gcomhairle leo sa réigiún agus sa tír lena 
mbaineann 

Leasú 85

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.4 – Airteagal 7(2)(g)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- na cineálacha oibríochtaí atá 
beartaithe agus an méid a mheastar a 
rannchuideoidh siad chun tionchar an 
aistrithe aeráide a mhaolú

- na cineálacha oibríochtaí atá 
beartaithe, a n-imharrthanacht agus an 
méid a mheastar a rannchuideoidh siad 
chun tionchar an aistrithe aeráide a mhaolú

Leasú 86

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.4 – Airteagal 7(2)(h)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Le líonadh isteach má thugtar tacaíocht 
d’infheistíochtaí táirgiúla nach FBManna 
iad, agus sa chás sin amháin:

Le líonadh isteach má thugtar tacaíocht 
d’infheistíochtaí táirgiúla nach FBManna 
iad, agus sa chás sin amháin:

- liosta uileghabhálach de na 
hoibríochtaí agus fiontair den sórt sin agus 
i gcás gach ceann acu, bonn cirt leis an ngá 
atá le tacaíocht den sórt sin trí anailís ar 
bhearnaí a léiríonn go mbeadh líon na 
gcaillteanas post a bhfuiltear ag súil leo 
níos mó ná líon na bpost a bhfuiltear ag 
súil leis a chruthófaí in éagmais na 

- liosta táscach de na hoibríochtaí 
agus fiontair den sórt sin agus i gcás gach 
ceann acu, bonn cirt leis an ngá atá le 
tacaíocht den sórt sin trí anailís ar bhearnaí 
a léiríonn go mbeadh líon na gcaillteanas 
post a bhfuiltear ag súil leo níos mó ná líon 
na bpost a bhfuiltear ag súil leis a 
chruthófaí in éagmais na hinfheistíochta sin



hinfheistíochta sin

Leasú 87

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.4 – Airteagal 7(2)(h)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Le líonadh má thugtar tacaíocht 
d’infheistíochtaí chun an laghdú ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ó na 
gníomhaíochtaí a liostaítear in Iarscríbhinn 
I a ghabhann le Treoir 2003/87/CE a bhaint 
amach, agus sa chás sin amháin:

Le líonadh má thugtar tacaíocht 
d’infheistíochtaí chun an laghdú ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ó na 
gníomhaíochtaí a liostaítear in Iarscríbhinn 
I a ghabhann le Treoir 2003/87/CE a bhaint 
amach, agus sa chás sin amháin:

- liosta uileghabhálach d’oibríochtaí 
a dtabharfar tacaíocht dóibh agus réasúnú 
go rannchuidíonn siad leis an aistriú chuig 
geilleagar a bheidh neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus go mbeidh laghduithe 
suntasacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa 
mar thoradh leo a rachaidh faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a úsáidtear don 
leithdháileadh saor in aisce faoi Threoir 
2003/87/CE agus ar choinníoll go bhfuil 
siad riachtanach chun líon suntasach post a 
chosaint

- liosta táscach d’oibríochtaí a 
dtabharfar tacaíocht dóibh agus réasúnú go 
rannchuidíonn siad leis an aistriú chuig 
geilleagar a bheidh neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus go mbeidh laghduithe 
suntasacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa 
mar thoradh orthu a rachaidh faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a úsáidtear don 
leithdháileadh saor in aisce faoi Threoir 
2003/87/CE agus ar choinníoll go bhfuil 
siad riachtanach chun líon suntasach post a 
chosaint
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RÉASÚNÚ GEARR

Tá an ghéarchéim éiceolaíoch atá os comhair an domhain ag éirí níos tromchúisí gan 
staonadh. Tríd an gCiste um Aistriú Cóir a bhunú, agus trí ghealltanas a thabhairt maidir le 
hEoraip atá neodrach ó thaobh na haeráide de a bhaint amach faoi 2050, tá an tAontas 
Eorpaigh á léiriú a thiomanta atá sé tacaíocht airgeadais óna bhuiséad a chur ar fáil don aistriú 
éiceolaíoch atá an-riachtanach dá gheilleagar Tá gealltanas tugtha aige tacú lena phobal sna 
hathruithe sin agus cabhrú lena chríocha an deis chomhchoiteann a thapú chun todhchaí 
inbhuanaithe agus chóir a thógáil.

Anois agus paindéim COVID-19 á thabhairt chun solais a laige atá ár múnlaí forbraíochta, tá 
an gá atá le coimircí Eorpacha ag éirí níos soiléire i rith an ama.  Ní hamhlaidh ar bhealach ar 
bith atá na géarchéimeanna atá ina mbagairt ar ár sochaithe ag cealú a chéile; tá siad ag 
atreisiú a chéile trí na héagothromaíochtaí a mhéadú agus stáit á spreagadh acu tiontú isteach 
iontu féin. Dá bhrí sin, caithfear raon leathan na reachtaíochta Eorpaí a úsáid chun cumais an 
Aontais Eorpaigh a atreisiú agus freagairt a thabhairt ar na géarchéimeanna sin.

Airíonn ár saoránaigh an géarghá atá le freagairt a thabhairt go comhpháirteach agus go 
comhoibríoch ar dhúshláin ár linne: ós rud é go bhfuil suas le 82% d’Eorpaigh i bhfabhar 
tacaíocht airgeadais a thabhairt don aistriú fuinnimh1. Ní fhágann an t-athrú aeráide amhras ar 

1 Dara Suirbhé BEI a rinneadh i gcomhpháirt le Grúpa BVA agus a foilsíodh an 13 Márta 2020. 



bith ach go mbraitheann ár marthanas ar ár gcumas comhpháirteach ár mbealaí maireachtála a 
athrú.

Ní mór dár mbeartais fuinnimh, eacnamaíocha, shóisialta agus chomhshaoil a bheith ag dul sa 
treo céanna leis an stair. Tríd an gComhaontú Glas don Eoraip2,a ghlacadh, tá an tAontas 
Eorpach ag tabhairt comhartha go ndiúltaíonn sé glacadh gan cheist leis na hathruithe atá ag 
titim amach ar domhan agus go bhfuil rún daingean aige cuidiú le réigiúin chun bheith ina 
ngníomhaithe don athrú. Le Plean Infheistíochta don Eoraip Inbhuanaithe3, forbraítear an 
Sásra um Aistriú Cóir a chuideoidh ar a laghad le EUR 100 billiún a shlógadh idir 2021 agus 
2027 do na réigiún is mó a bheidh thíos le haistriú i dtreo geilleagar glas.

Is é an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir4 an chéad cholún de thrí cholún an tSásra um Aistriú 
Cóir. Ní féidir nach mbeidh sa tacaíocht mhéadaithe AE sin ach deontais gan choinníoll do na 
Ballstáit. Is réamhriachtanas do bheartas Eorpach comhsheasmhach, inchreidte agus 
éifeachtach é go gcomhlíonfaidh na Ballstáit a ngealltanais aeráide.

Le linn géarchéim eacnamaíoch agus shóisialta, ní ceadmhach go dtiocfaidh na críocha is mó 
a chaithfidh aistriú a dhéanamh chun bheith ar na críocha is mó a bheidh in áit na 
leathphingine sa 21ú haois. Tá na críocha sin ríthábhachtach don tionscadal Eorpach, agus 
caithfear a dtraidisiúin agus a láidreachtaí a shlógadh anois chun tacú le hathrú cuimsitheach 
ar an gcóras a thabhairt i gcrích. Cuireann an Ciste um Aistriú Cóir an uaillmhian seo in iúl in 
éineacht le dhá cholún eile den Sásra um Aistriú Cóir, a chaithfidh aghaidh a thabhairt go 
páirteach ar chúiseanna imní na gcríoch sin. Is é is aidhm leis tacaíocht a thabhairt do phobail 
áitiúla ar an láthair, ionas gur féidir leo athléimneacht a fhorbairt , agus a áirithiú nach 
bhfágfar aon chríoch ar gcúl.

Chun go mbeidh na críocha agus a bpobail in ann an t-aistriú a úsáid mar dheis chun todhchaí 
níos fearr a chruthú, is é tuairim an rapóirtéara nach mór trí phríomhghné a bheith ag gabháil 
le tacaíocht CUAC.

Ar an gcéad dul síos, chun gur féidir leis a bheith cóir i ndáiríre, ní mór do CUAC díriú ar 
riachtanais daoine aonair agus ar fholláine shóisialta. Ní mór go mbeidh tionchar an chiste 
inbhraite ag an bpobal áitiúil agus infheicthe ar an láthair. Féadfar é sin a bhaint amach le 
bearta gníomhachtúcháin don mhargadh saothair (oideachas, oiliúint, tacaíocht do ghnólachtaí 
nuathionscanta, soghluaiseacht, etc.) agus le bearta tacaíochta éighníomhacha (maoiniú don 
bhearna phinsin).

Ar an dara dul síos, ní mór don chiste dálaí a chruthú lena féidir le geilleagar inbhuanaithe 
teacht chun cinn sna críocha sin. Ní mór gach infheistíocht ón gciste a bheidh i gcomhréir leis 
an ngá atá le cosaint shóisialta agus chomhshaoil.

Ar deireadh, caithfidh an ciste tacú le bearta ‘bonneagair shóisialta’ a chuidíonn le críocha atá 
i mbun aistriú leanúint de bheith dinimiciúil agus de bheith dírithe ar phobal agus 
dlúthpháirtíocht (cúraim sláinte, tithíocht, etc.). Sa bhreis ar bhonneagar fisiciúil, tá sé 
bunriachtanach feabhas a chur ar chumas na ngeallsealbhóirí áitiúla chun rannchuidiú leis an 
aistriú chun inrochtaineacht an chiste a ráthú.

2  Comhaontú Glas don Eoraip, an 11 Nollaig 2019.
3 COM(2020) 21 an 14 Eanáir 2020.
4 COM(2020) 22 an 14 Eanáir 2020.



Measann an Rapóirtéir go mbeidh an Ciste um Aistriú Cóir sin ina Mhonarcha aistrithe 
Eorpach5.  Braitheann rath dhinimic an athraithe agus éabhlú na gcríoch ar rannpháirtíocht na 
n-áititheoirí maidir le straitéisí a shainiú, ar ghluaiseacht chomhfhiosach na gcomhlachas agus 
ar struchtúir maidir le tacú le tionscadail áitiúla. Is é atá i gceist le haistriú éiceolaíoch a 
bhaint amach go hiomlán ar chríoch, thar aon rud eile, ná beartais phoiblí a chur chun feidhme 
lena ndéanfar athrú ar dhearcthaí agus teacht chun cinn réiteach áitiúil a chothú.

Leis an gCiste um Aistriú Cóir, beidh deis ag réigiúin, pobail agus fiontair rath a bhaint as an 
aistriú.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta ar an gCoiste um Fhorbairt 
Réigiúnach, 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) Leis an gcreat rialála lena rialaítear 
beartas comhtháthaithe an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an 
chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, 
rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais 
an Aontais Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme trí 
chistiú an Aontais a dhíriú ar chuspóirí 
glasa. Leis an Rialachán seo, cuirtear chun 
feidhme ceann de na tosaíochtaí a leagtar 
amach sa Teachtaireacht maidir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip (“An 
Comhaontú Glas don Eoraip”)11 agus is 
cuid é den Phlean Infheistíochta d'Eoraip 
Inbhuanaithe12 lena gcuirtear maoiniú 
tiomnaithe ar fáil faoin Sásra um Aistriú 
Cóir i gcomhthéacs an bheartais 
chomhtháthaithe chun aghaidh a thabhairt 
ar na costais eacnamaíocha agus shóisialta 
a bhaineann leis an aistriú chuig geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, ina ndéantar aon astaíochtaí 
gás ceaptha teasa atá fágtha a chúiteamh 

(1) Leis an gcreat rialála lena rialaítear 
beartas comhtháthaithe an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an 
chéad chreata airgeadais ilbhliantúil eile, 
rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais 
an Aontais ó thaobh Comhaontú Pháras a 
chur chun feidhme chun méadú teochta 
domhanda a theorannú faoi bhun 1,5°C 
agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme trí 
chistiú an Aontais a dhíriú ar chuspóirí 
glasa agus ar Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta. Leis an Rialachán seo, cuirtear 
chun feidhme ceann de na tosaíochtaí a 
leagtar amach sa Teachtaireacht maidir leis 
an gComhaontú Glas don Eoraip (‘An 
Comhaontú Glas don Eoraip’)11 agus is 
cuid é den Phlean Infheistíochta d’Eoraip 
Inbhuanaithe12 lena gcuirtear maoiniú 
tiomnaithe ar fáil faoin Sásra um Aistriú 
Cóir i gcomhthéacs an bheartais 
comhtháthaithe chun aghaidh a thabhairt ar 
na dúshláin eacnamaíocha agus shóisialta 
a bhaineann leis an aistriú chuig geilleagar 
a bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de 

5 Bunaithe ar an múnla aistrithe forbartha in Loos-en-Gohelle, an Fhrainc,

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales  

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales


le hionsúcháin choibhéiseacha. agus bunaithe ar fhoinsí inathnuaite 
fuinnimh, an-éifeachtúil ó thaobh 
fuinnimh agus acmhainní de agus 
ciorclach, a luaithe is féidir agus faoi 
2050 ar a dhéanaí, agus chun tacú le 
réigiúin agus muintir na hEorpa agus iad 
a thionlacan, trí thacaíocht shóisialta, 
eacnamaíoch agus tacaíocht don 
mhargadh saothair ionas nach bhfágfar 
aon duine ar gcúl.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Tá an t-aistriú chuig geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na aeráide 
de ar cheann de na cuspóirí beartais is 
tábhachtaí atá ag an Aontas. An 
12 Nollaig 2019, d’fhormhuinigh an 
Chomhairle Eorpach an cuspóir Aontas a 
bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach faoi 2050, i gcomhréir le 
cuspóirí Chomhaontú Pháras. Cé go 
mbainfidh gach réigiún agus gach Ballstát 
leas as an gcomhrac i gcoinne an athraithe 
aeráide agus an díghrádaithe comhshaoil 
san fhadtéarma agus go gcuirfidh sin 
deiseanna agus dúshláin ar fáil do chách 
sa mheántéarma, ní thosaíonn gach ceann 
acu ar a n-aistriú ón bpointe céanna agus 
níl an cumas freagartha céanna acu. Tá 
roinnt acu sin níos forbartha ná cinn eile, 
ach bíonn tionchar sóisialta agus 
eacnamaíoch níos leithne ag an aistriú ar na 
réigiúin sin a bhíonn ag brath go mór ar 
bhreoslaí iontaise, go háirithe gual, lignít, 
móin agus sceall ola, nó ar thionscail atá 
dian ar gháis cheaptha teasa. I gcás den sórt 
sin, cruthaítear an baol go mbeidh aistriú ar 
luasanna éagsúla san Aontas i dtaca leis an 
ngníomhú ar son na haeráide, ach an baol 

(2) Tá an t-aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de, 
bunaithe ar fhoinsí inathnuaite fuinnimh 
agus an-éifeachtúil ó thaobh fuinnimh 
agus acmhainní de agus ciorclach ar 
cheann de na tosaíochtaí beartais is 
tábhachtaí atá ag an Aontas agus tá 82% 
de shaoránaigh an Aontais ag iarraidh go 
dtabharfaí tacaíocht airgeadais shonrach 
ina leith. An 12 Nollaig 2019, 
d’fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach an 
cuspóir go ndéanfaí Aontas a bheidh 
neodrach ó thaobh na haeráide de a bhaint 
amach faoi 2050 ar a dhéanaí, i gcomhréir 
le cuspóirí Chomhaontú Pháras. Is 
dúshláin iad an comhrac i gcoinne an 
athraithe aeráide agus an díghrádaithe 
comhshaoil a bhféadfaí iad a thiontú ina 
ndeiseanna do chách sa mheántéarma agus 
san fhadtéarma, ach iad a mhúnlú ar 
bhealach atá cóir go sóisialta agus nach 
bhfágfar aon duine ar gcúl leis. Ní 
thosaíonn na réigiúin agus Ballstáit go léir 
ar a n-aistriú riachtanach agus 
fíorphráinneach ón bpointe céanna agus, 
mar gheall ar shonraíochtaí stairiúla, 
eacnamaíocha agus cultúrtha, níl an 



freisin go dtiocfadh méadú ar na bearnaí 
idir na réigiúin, rud a dhéanfadh dochar do 
chuspóirí an chomhtháthaithe shóisialta, 
eacnamaíoch agus chríochaigh.

cumas freagartha céanna acu. Tá roinnt acu 
chun tosaigh ar an aistriú glas, ach bíonn 
tionchar sóisialta, cultúrtha, margaidh 
saothair agus eacnamaíoch níos leithne ag 
an aistriú ar na réigiúin sin, agus ar a n-
áitritheoirí, a bhíonn ag brath go mór ar 
bhreoslaí iontaise – gás, gual, lignít, móin 
agus sceall ola – agus/nó ar thionscail atá 
dian ar gháis ceaptha teasa agus ar 
earnálacha eile atá dian ar fhuinneamh 
amhail na hearnálacha cruaiche, 
stroighne, ceimiceán, gloine agus 
iompair, chomh maith lena soláthróirí 
agus soláthraithe seirbhísí. I gcás den sórt 
sin, ní hamháin go gcruthaítear an baol go 
mbeidh aistriú á dhéanamh ar luasanna 
éagsúla san Aontas i dtaca leis an 
ngníomhú ar son na haeráide, ach cuirtear 
freisin leis an neamhionannas sóisialta 
agus leis an méadú ar na bearnaí idir na 
réigiúin agus idir críocha thar lear agus 
na Ballstáit, ar bearnaí iad atá díobhálach 
do bhunluachanna an Aontais. Tá sé 
fíorthábhachtach, dá bhrí sin, tacaíocht a 
thabhairt go práinneach do na réigiún 
agus na gníomhaithe a bhfuil ról 
tábhachtach ag a rannchuidiú maidir 
lena áirithiú go mbeidh aistriú cóir tapa 
ann i gcomhréir le cuspóirí aeráide an 
Aontais, ionas nach méadófar an 
bhearna. Ba cheart aird ar leith a 
thabhairt ar limistéir NUTS 3 ina bhfuil 
daonra faoi bhun 12,5 hab/km2 nó a raibh 
meánlaghdú daonra os cionn -1% iontu ó 
2007 go 2017.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Chun go n-éireoidh leis an aistriú, 
ní mór dó a bheith cothrom agus 
inghlactha go sóisialta ag cách. Dá bhrí sin, 
ní mór don Aontas agus do na Ballstáit 
araon na himpleachtaí eacnamaíocha agus 
sóisialta a bheidh aige a chur san áireamh 

(3) Chun go n-éireoidh leis an aistriú, 
ní mór dó a bheith cuimsitheach, 
inbhuanaithe go sóisialta agus inghlactha 
ag cách, agus aird ar leith á tabhairt ar 
urraim a thabhairt do na prionsabail a 
leagtar amach i gColún Eorpach na 



ón tús, agus leas a bhaint as gach ionstraim 
a d’fhéadfadh a bheith ann chun 
drochiarmhairtí a mhaolú. Tá ról 
tábhachtach ag buiséad an Aontais i ndáil 
leis sin.

gCeart Sóisialta. Dá bhrí sin, ba cheart don 
Aontas agus do na Ballstáit, mar aon leis 
na réigiúin agus gníomhaithe áitiúla 
éagsúla, impleachtaí sóisialta, impleachtaí 
don mhargadh saothair agus impleachtaí 
eacnamaíocha a chur san áireamh ón tús, 
chomh maith le tionchar ghéarchéim an 
choróinvíris, agus leas a bhaint as gach 
ionstraim is féidir a úsáid chun 
drochiarmhairtí a mhaolú agus chun dea-
iarmhairtí a chur chun cinn, amhail poist 
nua, chuibhiúla agus inbhuanaithe a 
chruthú nó cáilíocht an aeir a fheabhsú. 
Ba cheart buiséad an Aontais a bheith i 
gcomhréir leis an aistriú sin agus ba 
cheart go bhfágfadh an chéad CAI eile 
gur féidir uaillmhianta an Aontais a 
fhíorú agus go mbeifí in ann an Ciste um 
Aistriú Cóir a leithdháileadh gan na 
leithdháiltí do bheartais atá ag an Aontas 
cheana a athbhreithniú anuas.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Mar a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa 
Phlean Infheistíochta d'Eoraip 
Inbhuanaithe, ba cheart go mbeadh Sásra 
um Aistriú Cóir comhlántach do na 
gníomhaíochtaí eile faoin gcéad chreat 
airgeadais ilbhliantúil eile don tréimhse ó 
2021 go 2027. Ba cheart dó rannchuidiú le 
dul i ngleic leis na hiarmhairtí sóisialta 
agus eacnamaíoch a bhainfeadh leis an 
aistriú chuig neodracht ó thaobh na 
haeráide de san Aontas Eorpach tríd an 
gcaiteachas ó bhuiséad an Aontais ar 
chuspóirí aeráide agus sóisialta a thabhairt 
le chéile ar an leibhéal réigiúnach.

(4) Mar a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa 
Phlean Infheistíochta d’Eoraip 
Inbhuanaithe, ba cheart go mbeadh Sásra 
um Aistriú Cóir comhlántach do na 
gníomhaíochtaí eile faoin gcéad chreat 
airgeadais ilbhliantúil eile don tréimhse ó 
2021 go 2027. Ba cheart don Aontas 
réigiúin agus gníomhaithe agus 
áitritheoirí áitiúla ar na leibhéil 
foréigiúnacha a thionlacan agus 
tacaíocht a thabhairt dóibh maidir le 
haistriú a dhéanamh i dtreo neodracht 
aeráide san Aontas agus poist 
inbhuanaithe a bhaint amach tríd an 
gcaiteachas ó bhuiséad an Aontais ar an 
aeráid, ar an gcomhtháthú agus ar 
chuspóirí eacnamaíocha agus sóisialta a 
thabhairt le chéile ar gach leibhéal 
ábhartha, agus aird á tabhairt ar 



infheistíocht a bhfuil tionchar sóisialta 
aici agus ar na críocha agus ar an ngrúpa 
daoine is mó a bhfuil tacaíocht ag teastáil 
uathu chun an t-aistriú a bhaint amach.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (‘CUAC’) atá ar 
cheann de cholúin an tSásra um Aistriú 
Cóir a chuirtear chun feidhme faoin 
mbeartas comhtháthaithe. Is é an aidhm atá 
le CUAC maolú a dhéanamh ar 
dhrochiarmhairtí an aistrithe aeráide trí 
thacaíocht a thabhairt sna críocha is mó a 
n-imríonn siad tionchar orthu agus do na 
hoibrithe lena mbaineann. I gcomhréir le 
cuspóir sonrach CUAC, ba cheart do na 
gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó 
CUAC rannchuidiú go díreach chun 
laghdú a dhéanamh ar thionchar an 
aistrithe trí mhaoiniú a dhéanamh ar 
éagsúlú agus nuachóiriú an gheilleagair 
áitiúil agus trí mhaolú a dhéanamh ar na 
iarmhairtí diúltacha ar an bhfostaíocht. 
Léirítear sin i gcuspóir sonrach CUAC, a 
bhunaítear ar an leibhéal céanna agus a 
liostaítear in éineacht leis na cuspóirí 
beartais a leagtar amach in Airteagal [4] de 
Rialachán AE [RFC nua].

(5) Bunaítear leis an Rialachán seo 
CUAC, atá ar cheann de cholúin an tSásra 
um Aistriú Cóir a chuirtear chun feidhme 
faoin mbeartas comhtháthaithe. Is é an 
aidhm atá le CUAC ní hamháin maolú a 
dhéanamh ar dhrochiarmhairtí an aistrithe 
aeráide agus tacaíocht a thabhairt do na 
gníomhaíochtaí lena spriocdhírítear ar 
aistriú fuinnimh cóir agus éifeachtúil i 
dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de ach freisin na héifeachtaí 
dearfacha sa todhchaí a chruthú agus a 
fheabhsú trí thacaíocht a thabhairt do na 
críocha is mó a dhéantar difear dóibh, 
críocha lena n-áirítear Tíortha agus 
Críocha Thar Lear, chomh maith leis an 
bpobal agus go háirithe na hoibrithe lena 
mbaineann, chun comhtháthú sóisialta, 
críochach agus eacnamaíoch a áirithiú. I 
gcomhréir le cuspóir sonrach CUAC, ba 
cheart do na gníomhaíochtaí a fhaigheann 
tacaíocht ó CUAC rannchuidiú go díreach 
leis an aistriú a éascú agus a spreagadh trí 
dheiseanna fostaíochta nua inbhuanaithe 
a chruthú, trí dhrochiarmhairtí sóisialta a 
mhaolú agus trí mhaoiniú a dhéanamh ar 
éagsúlú, inbhuanaitheacht, ationtú agus 
nuachóiriú an gheilleagair áitiúil, 
forbhásacht shóisialta a chosc agus 
timpeallachtaí gnó éagobhsaí a chothú. 
Léirítear sin i gcuspóir sonrach CUAC, a 
bhunaítear ar an leibhéal céanna agus a 
liostaítear in éineacht leis na cuspóirí 
beartais a leagtar amach in Airteagal [4] de 
Rialachán AE [RFC nua].



Leasú 6

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 ó thaobh Comhaontú 
Pháras a chur chun feidhme, an gealltanas 
maidir le Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus an 
méadú ar an uaillmhian sa Chomhaontú 
Glas don Eoraip deiseanna le haghaidh 
mór-roinn atá níos rathúla, níos 
ionchuimsithí, níos sláintiúla agus níos 
glaise a chruthú, ba cheart do CUAC a 
bheith ina rannchuidiú tábhachtach chun 
gníomhaíochtaí aeráide a phríomhshruthú 
agus chun dlús a chur leis an aistriú 
chuig geilleagar a bheidh go hiomlán 
bunaithe ar fhoinsí inathnuaite fuinnimh, 
an-éifeachtúil ó thaobh acmhainní agus 
fuinnimh de, ciorclach agus neodrach ó 
thaobh na haeráide de a luaithe is féidir 
agus faoi 2050 ar a dhéanaí. Ba cheart go 
mbeadh cistiú ó CUAC coinníollach ar 
ghlacadh ag an Aontas le cuspóir na 
neodrachta aeráide faoi 2050 ar a 
dhéanaí chomh maith leis na spriocanna 
idirthréimhseacha. Is acmhainní breise iad 
na hacmhainní ó imchlúdach airgeadais 
CUAC féin a chuirtear leis na 
hinfheistíochtaí is gá chun an sprioc 
fhoriomlán go mbeadh 25 % den 
chaiteachas as buiséad an Aontais ag 
rannchuidiú le cuspóirí aeráide a bhaint 
amach. Rannchuideoidh acmhainní a 
aistreofar ar bhonn deonach ó CFRE agus 
ó CSE+ go hiomlán chun an sprioc sin a 
bhaint amach i gcomhréir le prionsabail 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ba cheart na hacmhainní ó CUAC a 
bheith ina gcomhlánú ar na hacmhainní a 
bheidh ar fáil faoin mbeartas 
comhtháthaithe.

(7) Ba cheart na hacmhainní ó CUAC a 
bheith ina gcomhlánú ar na hacmhainní a 
bheidh ar fáil faoin mbeartas 
comhtháthaithe mar aon le 
hinfheistíochtaí náisiúnta agus 
réigiúnacha agus caipiteal príobháideach 
agus níor cheart dóibh dul in ionad na n-
infheistíochtaí sin ar aon bhealach. Ós 
amhlaidh atá an cás, ba cheart go 
mbeadh an chéad CAI eile uaillmhianach 
agus go mbeifí in ann na cuspóirí atá 
leagtha síos a bhaint amach leis. Níor 
cheart cistiú ó CUAC, in aon chás, dul 
chun dochair do chistí eile atá ann 
cheana. Ba cheart do CUAC tacú le 
haistriú a dhéanamh chuig geilleagar 
glas, go háirithe sna réigiúin is mó atá ag 
brath ar ghual nó ar bhreoslaí neamh-
inbhuanaithe eile den chineál sin, agus 
rannchuidiú le beartas nua 
comhtháthaithe inbhuanaithe arb é is 
aidhm leis samhlacha fostaíochta nua, atá 
dírithe ar an todhchaí agus glas, a bhaint 
amach.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Is dúshlán le haghaidh na mBallstát 
uile é an t-aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. Beidh sé 
ina dhúshlán ar leith do na Ballstáit sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise nó ar ghníomhaíochtaí 
tionsclaíocha atá dian ar gháis cheaptha 
teasa ar gá deireadh a chur leo go 
céimnitheach nó ar gá iad a oiriúnú i 
ngeall ar an aistriú agus nach bhfuil na 
hacmhainní airgeadais acu chun é sin a 
dhéanamh. Dá bhrí sin ba cheart go 
gcumhdódh CUAC gach Ballstát, ach ba 
cheart go léireodh dáileadh a acmhainní 

(8) Ní hamháin gur dúshlán é an t-
aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de ach is deis ollmhór 
é freisin do gach Ballstát agus do gach 
gníomhaí réigiúnach, áitiúil, poiblí agus 
príobháideach. Beidh gá le tacaíocht 
bhreise do na réigiúin, lena n-áirítear i 
réigiúin iargúlta, atá fós ag brath go mór 
ar bhreoslaí iontaise nó ar ghníomhaíochtaí 
tionsclaíocha atá dian ar gháis ceaptha 
teasa ar gá iad a chéimniú amach agus/nó 
a nuachóiriú chun aistriú a dhéanamh i 
dtreo neodracht aeráide, in éineacht le 
lucht saothair ar gá uas-sciliú a 



airgeadais cumas na mBallstát na 
hinfheistíochtaí atá riachtanach chun 
déileáil leis an aistriú i dtreo neodracht ó 
thaobh na haeráide de a mhaoiniú.

dhéanamh air agus cabhair a thabhairt 
dó chun fostaíocht a bhaint amach in 
earnálacha glasa, agus nach bhfuil na 
hacmhainní airgeadais acu chun é sin a 
dhéanamh. Ba cheart, dá bhrí sin, go 
gcumhdódh CUAC an tAontas ar fad, ach 
ba cheart go léireodh dáileadh a chuid 
acmhainní airgeadais go rabhthas ag brath 
ar dtús ar ghníomhaíochtaí neamh-
inbhuanaithe na réigiún agus a gcumas 
na hinfheistíochtaí atá riachtanach chun an 
t-aistriú i dtreo neodracht ó thaobh na 
haeráide de a dhéanamh a luaithe is féidir 
agus faoi 2050 ar a dhéanaí, lena n-
áirítear roghanna malartacha ar 
gheilleagar atá bunaithe ar bhreoslaí 
iontaise a bheith á gcur chun cinn acu trí 
gheilleagar ciorclach, rud a chuirfeadh 
deiseanna ar fáil le haghaidh poist nua, 
forbairt eacnamaíoch réigiúnach, 
comhtháthú críochach feabhsaithe agus 
borradh a chur faoi gheilleagair thuaithe.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil 
an Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú. Ba cheart d’infheistíochtaí a 
thacaíonn le geilleagair áitiúla agus atá 
inbhuanaithe san fhadtéarma, agus cuspóirí 
uile an Chomhaontaithe Ghlais á gcur san 
áireamh, a bheith san áireamh sa liosta 
infheistíochtaí. Ba cheart do na tionscadail 
a dtugtar maoiniú dóibh rannchuidiú le 
haistriú go geilleagar ciorclach atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. I gcás 
earnálacha atá ag dul i léig, cosúil le 
táirgeadh fuinnimh atá bunaithe ar ghual, 
lignít, móin agus sceall ola nó 
gníomhaíochtaí eastósctha le haghaidh na 

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart go mbeadh na gníomhaíochtaí uile a 
dtugtar tacaíocht dóibh á saothrú, agus lán-
urraim á léiriú do tosaíochtaí aeráide, 
sóisialta agus comhshaoil an Aontais, lena 
n-áirítear prionsabail Cholún Eorpach na 
gCeart Sóisialta chomh maith le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe. Ba cheart tosaíocht a 
thabhairt sa liosta infheistíochtaí dóibh 
siúd a thacaíonn le daoine, leis an 
nuálaíocht shóisialta, le geilleagair áitiúla 
agus le margadh saothair lena mbaineann 
cruthú post cuibhiúil, agus atá 
inbhuanaithe sa mheántéarma agus san 
fhadtéarma, agus cuspóirí uile an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip á gcur 



mbreoslaí iontaise soladacha sin, ba cheart 
an tacaíocht a nascadh le céimniú amach na 
gníomhaíochta agus an laghdú 
comhfhreagrach ar leibhéal na 
fostaíochta. I dtaca le hearnálacha ina 
bhfuil athrú ó bhonn ar siúl a bhfuil 
leibhéil arda astaíochtaí gás ceaptha teasa 
acu, ba cheart gníomhaíochtaí nua a chur 
chun cinn leis an tacaíocht trí 
theicneolaíochtaí nua, próisis nua nó táirgí 
nua a chur in úsáid, a mbeidh laghdú 
suntasach ar astaíochtaí mar thoradh leo, i 
gcomhréir le cuspóirí aeráide AE 2030 
agus neodracht ó thaobh na haeráide de san 
Aontas Eorpach faoi 205013 fad agus a 
dhéantar fostaíocht a choinneáil ar bun 
agus a fheabhsú agus díghrádú an 
chomhshaoil a sheachaint ag an am céanna. 
Ba cheart aird ar leith a thabhairt freisin ar 
ghníomhaíochtaí lena ndéantar nuálaíocht 
agus taighde in ardteicneolaíochtaí agus i 
dteicneolaíochtaí inbhuanaithe a fheabhsú, 
agus i réimsí an digitithe agus na 
nascachta chomh maith, ar choinníoll go 
gcabhraíonn bearta den sórt sin chun na 
fo-iarmhairtí diúltacha a bhaineann le 
haistriú i dtreo geilleagar ciorclach atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de a 
mhaolú, agus go rannchuidíonn siad leis.

san áireamh, agus caipiteal nádúrtha an 
Aontais á chosaint, á chaomhnú agus á 
fheabhsú, agus sláinte agus folláine á 
bhfeabhsú maidir le rioscaí agus 
iarmhairtí a bhaineann leis an 
gcomhshaol. Ba cheart na tionscadail a 
dtugtar maoiniú dóibh rannchuidiú le 
haistriú chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, bunaithe ar fhoinsí 
inathnuaite fuinnimh agus an-éifeachtúil 
ó thaobh acmhainní agus fuinnimh de, 
agus atá ciorclach, a luaithe is féidir agus 
faoi 2050 ar a dhéanaí. I gcás earnálacha 
atá ag dul i léig, amhail táirgeadh fuinnimh 
atá bunaithe ar ghual, lignít, móin, gás, ola 
agus sceall ola nó ar ghníomhaíochtaí 
eastósctha le haghaidh na mbreoslaí 
iontaise sin, chomh maith le tionscail 
indíreacha amhail soláthróirí agus 
soláthraithe seirbhíse a bhféadfadh na 
leibhéil laghdaitheacha táirgthe sin difear 
a dhéanamh dóibh, ba cheart an tacaíocht 
a nascadh le coinníollacht láidir i ndáil leis 
an straitéis i leith an ghníomhaíocht a 
chéimniú amach de réir a chéile. Ba 
cheart an tacaíocht sin a léiriú go soiléir 
sa phlean críochach um aistriú cóir agus 
ba cheart go mbeadh sí coinníollach ar 
phoist ardcháilíochta a chruthú agus ar 
dhul chun cinn sóisialta agus ar 
athléimneacht an gheilleagair áitiúil a 
choimirciú chun caillteanais ionchasacha 
post a shárú. I dtaca le hearnálacha ina 
bhfuil athrú ó bhonn ar siúl a bhfuil 
leibhéil arda astaíochtaí gás ceaptha teasa 
acu, ba cheart gníomhaíochtaí nua a chur 
chun cinn leis an tacaíocht trí 
theicneolaíochtaí nua, próisis nua nó táirgí 
nua a chur in úsáid, a mbeidh laghdú 
suntasach ar astaíochtaí mar thoradh orthu, 
i gcomhréir le cuspóirí aeráide AE 2030 
agus neodracht ó thaobh na haeráide de san 
Aontas Eorpach faoi 2050 ar a dhéanaí13 
fad agus a dhéantar scileanna agus cearta 
fostaithe a choinneáil ar bun agus a 
fheabhsú agus díghrádú an chomhshaoil a 
sheachaint ag an am céanna. Leis na 
hinfheistíochtaí sin, ba cheart go mbeifí 
in ann saineolas agus anailís a mhaoiniú 
a thacóidh le FBManna atá go hiomlán 



claochlaithe a gcuid fostaithe uas-scilithe 
agus ath-scilithe a choinneáil. Ba cheart 
aird ar leith a thabhairt ar chur chun 
feidhme an bhunphrionsabail 
éifeachtúlachta fuinnimh i gcinntí 
infheistíochta, agus ar earnálacha glasa 
amhail iad sin lena mbaineann foinsí 
fuinnimh inathnuaite, an tsoghluaisteacht 
chliste, an comhrac i gcoinne na 
bochtaineachta fuinnimh, an infheistíocht 
a bhfuil tionchar sóisialta aici nó 
earnálacha eile a thacaíonn le 
héifeachtúlacht acmhainní agus leis an 
ngeilleagar ciorclach agus a spreagann 
dul chun cinn iontu. Leis na 
hinfheistíochtaí sin, ba cheart tacú freisin 
le pobail eolais agus nuálaíochta a 
chruthú, agus béim á leagan ar an digitiú 
agus taighde agus ar an Institiúid 
Eorpach um Nuálaíocht agus 
Teicneolaíocht, rud lena dtabharfaí le 
chéile lárionaid taighde, an fhiontraíocht, 
ollscoileanna agus rialtais áitiúla agus 
réigiúnacha, chun rannchuidiú leis an 
gcuspóir aistriú cliste agus inbhuanaithe a 
dhéanamh. Ba cheart go bhfeabhsódh 
bearta den sórt sin cruthú post glas, 
inbhuanaithe agus cuibhiúil, go maolóidís 
drochiarmhairtí sóisialta agus go 
gcuirfidís dlús leis an aistriú i dtreo 
geilleagar atá ciorclach agus atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de a bheith bainte 
amach faoi 2050 ar a dhéanaí.

__________________ __________________
13Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.

13Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.



Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10a) Ba cheart CUAC a úsáid freisin 
chun tacú le hinfheistíochtaí i 
dtionscadail shóisialta, oideachais, sláinte 
agus chultúrtha, agus aird ar leith á 
tabhairt ar réigiúin atá ag brath ar 
gheilleagar atá dian ar charbón agus a 
bhfuil an t-aistriú struchtúrtha chuig 
geilleagar ciorclach ísealcharbóin atá 
éifeachtúil ó thaobh acmhainní de ag 
déanamh difear dóibh. Leis an 
neamhionannas deiseanna atá ann sna 
réigiúin incháilithe, déantar difear go 
háirithe don rochtain ar sheirbhísí 
oideachais, cultúir, pobail, sláinte agus 
sóisialta. Féadfar feabhas a chur ar 
dheiseanna eacnamaíocha agus aistriú 
cóir a áirithiú do chách trí phobal áitiúil 
láidir a fhorbairt, lena ndéanfar glúnta 
éagsúla a thabhairt le chéile, agus lena 
ndéanfar grúpaí leochaileacha a 
chomhtháthú sa tsochaí gan aon 
idirdhealú a bheith ann. Chuige sin, ní 
mór tacú leis an nuálaíocht shóisialta, go 
háirithe sna réimsí seo a leanas: 
oideachas agus cúram luath-óige, 
saoráidí oideachasúla, tithíocht do mhic 
léinn agus trealamh digiteach, ach freisin 
seirbhísí sláinte agus samhail chúraim 
nua lena n-áirítear clinicí, ospidéil nó 
cúram pobalbhunaithe. Chuideodh sé sin 
lena áirithiú go mbeidh rochtain ag na 
daoine siúd atá ina gcónaí i réigiúin atá i 
mbun aistriú ar sheirbhísí poiblí 
ardcháilíochta agus ar sheirbhísí 
ardcháilíochta a théann chun leasa do 
chách, lena n-áirítear iad sin atá 
gníomhach sa gheilleagar sóisialta atá 
chomh ríthábhachtach sin don fhorbairt 
eacnamaíoch áitiúil agus don gheilleagar 
sóisialta margaidh chun bheith ina dtaca 
le haistriú cóir nach bhfágfar aon duine 



ar gcúl leis.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Chun na saoránaigh is leochailí ó 
thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, ba 
cheart go gcumhdódh CUAC uas-sciliú 
agus athsciliú na n-oibrithe a n-imrítear 
tionchar orthu freisin, agus é mar aidhm 
leis cabhrú leo iad féin a chur in oiriúint do 
dheiseanna nua fostaíochta, chomh maith 
le cúnamh chun post a chuardach a 
sholáthair do chuardaitheoirí poist agus iad 
a chuimsiú go gníomhach sa mhargadh 
saothair.

(11) Chun daoine a chosaint, arb iad na 
daoine is dóchúla a dteastódh tacaíocht 
uathu chun an t-aistriú aeráide a bhaint 
amach, ba cheart go gcumhdódh CUAC 
uas-sciliú agus athsciliú na n-oibrithe a 
ndéanfar difear dóibh, agus aird ar leith á 
tabhairt ar na daoine is leochailí mar a 
shainmhínítear faoi [Rialachán CSE+], 
agus uas-sciliú agus athsciliú na ndaoine 
is faide ar shiúl ón margadh saothair 
(amhail iad siúd atá dífhostaithe go 
fadtéarmach, atá buailte ag bochtaineacht 
an lucht oibre nó daoine óga ar 
NEETanna iad), agus é mar aidhm leis sin 
cabhrú leo iad féin a chur in oiriúint do 
dheiseanna nua fostaíochta, agus 
cothromaíocht inscne a bhaint amach ar 
fud earnálacha, chomh maith le beartais 
ghníomhacha maidir leis an margadh 
saothair agus scileanna a sholáthar, ar 
beartais iad lena ndíreofaí ar earnálacha 
agus fostaíocht atá dírithe ar an todhchaí 
lena n-áiritheofaí deiseanna foghlama ar 
feadh an tsaoil agus lena léireofaí urraim 
do phrionsabal an phá chomhionainn as 
obair chomhionann, mar aon le cúnamh 
dóibh siúd a ndéanann an t-aistriú difear 
dóibh, comhairliúchán, oiliúint, seirbhísí 
tacaíochta agus cúnamh pearsantaithe 
chun post a chuardach do gach catagóir de 
chuardaitheoirí poist a sholáthar, agus lena 
n-áirithítear rochtain chothrom do gach 
grúpa duine gan idirdhealú, agus aird 
shonrach á tabhairt ar dhaoine óga agus 
ar iad a chuimsiú go gníomhach sa 
mhargadh saothair. I ndáil leis sin, ba 
cheart deiseanna uas-scilithe agus 
athscilithe d’oibrithe a sholáthar laistigh 
de thréimhse ama iomchuí sula mbeidh 
siad dífhostaithe. Ní mór iarrachtaí a 



dhíriú ar athbheochan eacnamaíoch na 
réigiún a ndéantar difear dóibh, go 
háirithe trí fhoirmlí athoiliúna agus trí 
chomhar láidir idir údaráis náisiúnta, 
réigiúnacha agus áitiúla na mBallstát 
comharsanach chun lánacmhainneacht 
an mhargaigh trasteorann a bhaint 
amach, agus iad go hiomlán 
comhleanúnach leis an gCiste Eorpach 
um Choigeartú don Domhandú.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) Ba cheart do na Ballstáit agus don 
Choimisiún a áirithiú le cur chun 
feidhme na dtosaíochtaí arna maoiniú ag 
CUAC go gcuirfear le hurraim agus cur 
chun cinn an chomhionannais idir fir 
agus mná i gcomhréir le hAirteagal 8 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). Tá sé léirithe ag 
meastóireachtaí a thábhachtaí atá sé 
cuspóirí ghné an chomhionannais inscne 
a chur san áireamh i ngach gné agus i 
ngach céim d’ullmhú, d’fhaireachán, de 
chur chun feidhme agus de 
mheastóireacht na gclár oibríochtúil, ar 
bhealach tráthúil agus comhsheasmhach, 
á áirithiú go ndéanfar gníomhaíochtaí 
sonracha chun an comhionannas inscne, 
prionsabal an phá chomhionainn as obair 
chomhionann ar luach comhionann, 
neamhspleáchas eacnamaíoch na mban, 
an t-oideachas agus uasghrádú scileanna 
agus ath-lánpháirtiú na n-íospartach 
foréigin ar mná iad sa mhargadh saothair 
agus sa tsochaí a chur chun cinn.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 b (nua)



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11b) Tá ról tábhachtach ag CUAC 
maidir le hiarmhairtí sóisialta lasmuigh 
den gheilleagar a mhaolú agus níor 
cheart gur ionstraim infheistíochta gnó 
amháin a bheadh ann. Is mór a éilítear 
leis an aistriú ar na réigiúin a ndéantar 
difear dóibh agus ar a n-áitritheoirí. Ní 
hamháin go n-áirítear caillteanas post leis 
na rioscaí, ach áiritear leo freisin an 
caillteanas ioncaim ó cháin, chomh maith 
le himirce an lucht saothair, ar imirce í 
lena bhfágtar daoine óga agus daoine 
scothaosta ar lár agus a d’fhéadfadh stop 
a chur le roinnt seirbhísí (go háirithe 
seirbhísí do mhianadóirí guail), agus, dá 
bhrí sin, tá an infheistíocht sa 
bhonneagar sóisialta chun ardleibhéal 
seirbhísí a áirithiú do na háitritheoirí 
agus chun caillteanas seirbhísí a 
chúiteamh ina comhpháirt 
ríthábhachtach chun aistriú a bheidh cóir 
go sóisialta nach bhfágfaí aon duine ar 
gcúl leis a áirithiú. Ba cheart do CUAC 
go háirithe bearta coisctheacha a 
dhéanamh i gcoinne cúlú eacnamaíoch 
chun a áirithiú go dtacóidh an pobal 
áitiúil leis an athrú agus go ndéanfar 
gníomhaithe ón bpobal áitiúil a neartú 
mar aon leis an mbonneagar seirbhísí 
sláinte agus sóisialta agus an daonlathas.

Leasú 14

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 

(12) Chun feabhas a chur ar éagsúlú 
agus ationtú na gcríoch a dteastaíonn 
tacaíocht bhreise uathu chun an t-aistriú a 
bhaint amach, ba cheart do CUAC 
tacaíocht a thabhairt don infheistíocht 
tháirgiúil a d’fhéadfadh poist a chruthú in 
FBManna glasa agus inbhuanaithe, agus 
go háirithe i bhfiontair óga agus iontu sin 



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 
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.

atá gníomhach in éarnáil na nuálaíochta 
sóisialta. 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 
ghlas, chuibhiúil agus inbhuanaithe. Ní 
mór gurb é an aidhm a bheadh leis sin ná 
poist chuibhiúla agus inbhuanaithe a 
chruthú in earnálacha atá dírithe ar an 
todhchaí agus ar an gcuimsiú sóisialta a 
chumasú, agus aitheantas agus meas á 
dtabhairt do scileanna agus oideachas na 
n-acmhainní daonna áitiúla, agus 
uasghrádú á dhéanamh orthu. I gcás 
fiontair eile nach FBManna iad, níor cheart 
tacú le hinfheistíochtaí táirgiúla ach 
amháin má tá siad riachtanach chun 
caillteanais post atá ann mar thoradh ar an 
aistriú a mhaolú agus má thacaíonn siad le 
sprioc uileghabhálach an chiste, sprioc 
arb é atá ann ná dlús a chur leis an 
aistriú chuig geilleagar a bheidh 
neodrach ó thaobh na haeráide de, 
bunaithe ar fhoinsí inathnuaite fuinnimh, 
an-éifeachtúil ó thaobh fuinnimh agus 
acmhainní de agus ciorclach, trí líon 
suntasach post a chruthú nó trí thacú lena 
n-oiriúnú agus nach mbeidh athlonnú ann 
mar thoradh orthu ná dá mbarr, agus iad i 
gcomhréir iomlán leis an gCiste Eorpach 
um Choigeartú don Domhandú. 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 
faoi choinníoll go rannchuidíonn siad leis 
an aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050 ar a 
dhéanaí agus go dtéann siad cuid 
shuntasach 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 ar choinníoll go 
ndéantar líon suntasach post cuibhiúil agus 
inbhuanaithe a chosaint mar thoradh 
orthu. Ba cheart réasúnú a thabhairt le haon 
infheistíocht den sórt sin dá réir sa phlean 



críochach um aistriú cóir ábhartha, ba 
cheart don infheistíocht a bheith 
inbhuanaithe agus ba cheart di a bheith i 
gcomhréir le bunphrionsabal na 
héifeachtúlachta 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 iad in Airteagail 107 agus 
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 fóirithinte chun 
críocha phointí (a) agus (c) 
d’Airteagal 107(3) CFAE. Ní mór an t-
aistriú arna thionscnamh leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip dul chun 
tairbhe do chách ach níor cheart go 
méadófaí an neamhionannas leis, agus ba 
cheart aird shonrach a thabhairt ar 
cheantair thuaithe agus ar na deacrachtaí 
eacnamaíocha suntasacha atá iontu, go 
háirithe na deacrachtaí atá ag daoine óga.

__________________ __________________
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).

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Chun solúbthacht a sholáthar le 
haghaidh clársceidealú acmhainní CUAC 
faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh 
fáis agus post, ba cheart go mbeadh sé 
indéanta clár neamhspleách CUAC a 

(13) Chun solúbthacht a sholáthar le 
haghaidh chlársceidealú acmhainní CUAC 
faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh 
fáis agus post, ba cheart go mbeadh sé 
riachtanach clár neamhspleách de chuid 



ullmhú nó acmhainní CUAC a 
chlársceidealú i dtosaíocht thiomnaithe 
amháin nó níos mó laistigh de chlár a 
fhaigheann tacaíocht ó Chiste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa 
(CFRE), ó Chiste Sóisialta na hEorpa 
Plus (CSE+) nó ón gCiste 
Comhtháthaithe. I gcomhréir le 
hAirteagal 21a de Rialachán (AE) [CFR 
nua], ba cheart acmhainní CUAC a 
threisiú le maoiniú comhlántach ó CFRE 
agus ó CSE+. Ba cheart do na méideanna 
faoi seach a aistrítear ó CFRE agus ó CSE+ 
a bheith ag teacht leis na cineálacha 
oibríochtaí a leagtar amach sna pleananna 
críochacha um aistriú cóir.

CUAC a ullmhú. I gcomhréir le 
hAirteagal 21a de Rialachán (AE) [RFC 
nua], d’fhéadfaí acmhainní CUAC a 
threisiú ar bhonn deonach le maoiniú 
comhlántach ó CFRE agus ó CSE+, ar cistí 
iad ar cheart acmhainní breise a 
thabhairt dóibh chun na críche sin. Ba 
cheart na méideanna faoi seach a aistrítear 
ó CFRE agus ó CSE+ a bheith ag teacht 
leis na cineálacha oibríochtaí a leagtar 
amach sna pleananna críochacha um aistriú 
cóir agus le cuspóir na gcistí sin. I 
gcomhréir le cuspóir an tsimplithe, níor 
cheart ualaí riaracháin iomarcacha a 
theacht as cur i bhfeidhm CUAC.

Leasú 16

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 seoladh agus cur chun 
feidhme éifeachtach agus intomhaiste 
próisis aistrithe i gcríoch shonrach a bhfuil 
tacaíocht ag teastáil uaithi chun a 
spleáchas ar ghníomhaíochtaí neamh-
inbhuanaithe a chéimniú amach chun 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach faoi 2050 ar a 
dhéanaí a bheith ina choinníoll le haghaidh 
tacaíocht ó CUAC. I ndáil leis sin, ba 
cheart do réigiúin is faighteoirí sna 
Ballstáit pleananna críochacha um aistriú 
cóir a ullmhú, le tacaíocht ón gCoimisiún. 
Agus na pleananna um aistriú cóir á n-
ullmhú acu, ba cheart do na réigiúin is 
faighteoirí dul i gcomhairle leis na 
geallsealbhóirí ábhartha, lena n-áirítear 
údaráis áitiúla agus réigiúnacha i 
gcomhréir le prionsabail na 
comhpháirtíochta, gníomhaithe áitiúla 
agus réigiúnacha amhail gnólachtaí 
áitiúla atá ann cheana agus go háirithe 
FMBanna agus fochonraitheoirí de chuid 
saoráidí móra fuinnimh, an tsochaí 
shibhialta, na comhpháirtithe sóisialta 



agus na pobail áitiúla lena mbaineann. Ní 
mór mionsonraí ar an bpróiseas aistrithe a 
thabhairt sna pleananna um aistriú cóir, 
lena n-áirítear bearta cruthaithe post a 
bhfuil tionchar socheacnamaíoch acu, 
uas-sciliú agus athsciliú agus 
infheistíochtaí i mbonneagar sóisialta 
áitiúil, i gcomhréir ar a laghad le 
huaillmhian a bPleananna Náisiúnta 
Fuinnimh agus Aeráide, Cholún Eorpach 
na gCeart Sóisialta agus Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe. Chuige sin, ba cheart don 
Choimisiún Ardán um Aistriú Cóir a chur 
ar bun, a chuirfeadh leis an ardán atá ann 
cheana le haghaidh na réigiún guail atá i 
mbun aistriú chun gur féidir malartuithe 
taithí déthaobhacha agus iltaobhacha a 
dhéanamh ar na ceachtanna a foghlaimíodh 
agus ar na dea-chleachtais, i measc na 
ngníomhaithe agus na n-earnálacha go léir 
lena mbaineann. Ba cheart an t-ardán atá 
ann cheana a úsáid go hiomlán le 
haghaidh na céime pleanála chun dea-
chleachtais a scaipeadh. Agus pleananna 
críochacha um aistriú cóir á bhforbairt, 
ní mór a éileamh go mbeadh cur chuige 
cuimsitheach ann lena ndéanfar na 
tionchair ar cheantair chónaithe 
chomharsanacha a chur san áireamh, 
lena n-áirítear thar theorainneacha.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14a) Chun éifeachtacht fhadtéarmach 
agus dea-thionchair an aistrithe agus 
CUAC a áirithiú, beidh gá le sonraí a 
bhailiú chun tuar níos fearr a dhéanamh 
faoi na scileanna a bheidh ag teastáil ar 
fud earnálacha agus an tionscail chun 
oiriúnú don athrú a éilítear faoi 
gheilleagar nua glas, agus beidh gá go 
háirithe le samhaltú ar éifeachtaí 
fostaíochta na gcásanna dícharbónaithe, 



chomh maith le faireachán trí tháscairí 
leormhaithe inbhuanaitheachta sóisialta.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na críocha ina 
mbeidh an tionchar is diúltaí a shainaithint, 
críocha is ceart tacaíocht CUAC a dhíriú 
orthu agus tuairisc a thabhairt ar 
ghníomhaíochtaí sonracha atá le déanamh 
chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach, go háirithe i 
ndáil le saoráidí ina bhfuil táirgeadh 
breoslaí iontaise nó gníomhaíochtaí eile atá 
dian ar gháis cheaptha teasa ar siúl a 
thiontú nó a dhúnadh. Ba cheart do na 
críocha sin a bheith sainmhínithe go beacht 
agus ag freagairt do réigiúin NUTS 
leibhéal 3 nó a bheith ina gcodanna díobh. 
Ba cheart mionsonraí a bheith sna 
pleananna ar dhúshláin agus riachtanais na 
gcríoch sin agus na cineálacha oibríochtaí 
atá de dhíth a shainaithint ar dhóigh a 
áiritheoidh go ndéanfaí gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha a fhorbairt ar bhonn 
comhleanúnach atá ag teacht leis an aistriú 
chuig neodracht ó thaobh na haeráide de 
agus cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais 
freisin. Níor cheart ach d’infheistíochtaí atá 
i gcomhréir leis na pleananna um aistriú 
tacaíocht airgeadais a fháil ó CUAC. Ba 
cheart do na pleananna críochacha um 
aistriú cóir a bheith mar chuid de na cláir 
(a fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó 
CSE+, ón gCiste Comhtháthaithe nó ó 
CUAC, de réir an cháis) atá formheasta ag 
an gCoimisiún.

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na gníomhaithe agus 
na dúichí a ndéanfar an difear is diúltaí 
dóibh a shainaithint nach mór tacaíocht 
CUAC a dhíriú orthu agus tuairisc a 
thabhairt ar ghníomhaíochtaí sonracha, atá 
le déanamh chun geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de a bhaint amach faoi 
2050 ar a dhéanaí. Go háirithe, ba cheart 
saoráidí lena mbaineann táirgeadh breoslaí 
iontaise, nó gníomhaíochtaí eile atá dian ar 
gháis ceaptha teasa, a shainaithint lena 
ndúnadh sna pleananna um aistriú cóir, 
nó gníomhaíochtaí a mbíonn tionchar 
díreach ag an aistriú chuig neodracht ó 
thaobh carbóin de ar a dtáirgí 
tionsclaíocha deiridh, agus an gá atá le 
cúnamh le haghaidh uas-sciliú agus 
athsciliú oibrithe chomh maith le 
soláthróirí agus soláthraithe seirbhísí atá 
ag brath go mór ar na tionscail sin, 
chomh maith le plean mionsonraithe 
maidir leis na hinfheistíochtaí i 
mbonneagar sóisialta. Beidh na 
comhpháirtithe sóisialta rannpháirteach 
ag gach céim den phróiseas chun ionchur 
a thabhairt maidir leis na riachtanais 
shonracha a bhfuiltear le spriocdhíriú 
orthu. Ba cheart do na críocha sin a bheith 
sainmhínithe go beacht agus ag freagairt do 
réigiúin NUTS leibhéal 3 nó a bheith ina 
gcodanna díobh. Ba cheart mionsonraí a 
bheith sna pleananna ar na dúshláin 
(eacnamaíocha, sóisialta, chríochacha 
agus chomhshaoil), na riachtanais, na 
deiseanna agus na hacmhainní atá ag na 
críocha sin chun an t-aistriú a bhaint 
amach lena n-áirítear ó thaobh an 
bhonneagair shóisialta, na 



hacmhainneachta le haghaidh cruthú 
post agus na hacmhainneachta atá ann 
cheana le haghaidh oideachais agus 
innealtóireachta de. Ba cheart cineál na n-
oibríochtaí atá de dhíth a shainaithint sna 
pleananna ar dhóigh a n-áiritheoidh go 
ndéantar gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
aeráidseasmhacha a fhorbairt ar bhonn 
comhleanúnach, ar gníomhaíochtaí iad a 
chruthaíonn poist inbhuanaithe agus 
chuibhiúla, lena dtugtar tosaíocht do 
laghdú a dhéanamh ar aon suaití 
socheacnamaíocha a thagann as an 
aistriú, agus atá ag teacht freisin leis an 
aistriú chuig neodracht ó thaobh na 
haeráide de faoi 2050 ar a dhéanaí agus le 
cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don 
Eoraip, le prionsabail Cholún Eorpach na 
gCeart Sóisialta agus le Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe, agus á áirithiú nach bhfágfaí 
aon duine ar gcúl. Níor cheart tacaíocht 
airgeadais ó CUAC a thabhairt 
d’infheistíochtaí seachas iad siúd atá i 
gcomhréir leis na pleananna aistrithe. Ba 
cheart do na pleananna críochacha um 
aistriú cóir a bheith mar chuid de chlár 
náisiúnta CUAC a bheidh le formheas ag 
an gCoimisiún.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun feabhas a chur ar úsáid 
acmhainní JTF a bheith dírithe ar thorthaí, 
ba cheart don Choimisiún, i gcomhréir le 
prionsabal na comhréireachta, a bheith in 
ann ceartúcháin airgeadais a chur i 
bhfeidhm i gcás drochfheidhmíocht 
thromchúiseach ó thaobh na spriocanna 
arna mbunú le haghaidh chuspóir sonrach 
CUAC a chomhlíonadh.

(16) Chun optamú a dhéanamh ar úsáid 
acmhainní JTF a bheith dírithe ar thorthaí, 
ba cheart don Choimisiún, i gcomhréir le 
prionsabal na comhréireachta, a bheith in 
ann ceartúcháin airgeadais a chur i 
bhfeidhm i gcás drochfheidhmíocht 
thromchúiseach ó thaobh na spriocanna 
arna mbunú le haghaidh chuspóir sonrach 
CUAC a chomhlíonadh. Ba cheart don 
Choimisiún faireachán a dhéanamh ar na 
réigiúin inar lú na torthaí a bhíonn ar 
úsáid CUAC agus a áirithiú go dtabharfar 



tacaíocht bhreise do na réigiúin sin chun 
nach bhfágfaí aon réigiún ar gcúl.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí 
an Rialacháin seo, eadhon tacaíocht a 
thabhairt do chríocha a bhfuil athrú 
eacnamaíoch agus sóisialta ó bhonn rompu 
chun aistriú go geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide, a ghnóthú go 
leordhóthanach ina n-aonar. Is iad na 
príomhchúiseanna leis sin ná, ar thaobh 
amháin, méid na n-éagothromaíochtaí idir 
leibhéil forbartha na réigiún éagsúil agus 
chúlmhaireacht na réigiún is mídheisiúla, 
chomh maith leis an teorainn le 
hacmhainní airgeadais na mBallstát agus 
na gcríoch agus, ar an taobh eile, an gá le 
creat cur chun feidhme comhsheasmhach 
lena gcumhdaítear roinnt cistí de chuid an 
Aontais atá faoi bhainistíocht 
chomhroinnte. Ós rud é gur fearr is féidir 
na cuspóirí sin a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta a leagtar amach san 
Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo 
thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí 
sin a ghnóthú.

(19) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí 
an Rialacháin seo, eadhon tacaíocht a 
thabhairt do chríocha san aistriú 
eacnamaíoch agus sóisialta agus aistriú sa 
mhargadh saothair atá le déanamh acu 
chun aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, a ghnóthú go 
leordhóthanach ina n-aonar. Is iad na 
príomhchúiseanna leis sin ná, ar thaobh 
amháin, méid na n-éagothromaíochtaí idir 
leibhéil forbartha na réigiún éagsúil agus 
dúshláin shonracha na réigiún is 
mídheisiúla, chomh maith leis an teorainn 
atá le hacmhainní airgeadais na mBallstát 
agus na gcríoch agus, ar an taobh eile, an 
gá atá le creat cur chun feidhme 
comhsheasmhach lena gcumhdaítear roinnt 
cistí de chuid an Aontais atá faoi 
bhainistíocht chomhroinnte. Ós rud é gur 
fearr is féidir na cuspóirí sin a ghnóthú ar 
leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas 
bearta a ghlacadh, i gcomhréir le 
prionsabal na coimhdeachta a leagtar 
amach in Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le 
prionsabal na comhréireachta a leagtar 
amach san Airteagal sin, ní théann an 
Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach 
chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

Leasú 21

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 

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.

tacaíocht a chur ar fáil do na grúpaí 
daoine agus do na críocha a bhfuil 
tacaíocht bhreise ag teastáil uathu le 
haghaidh an aistrithe chuig geilleagar a 
bheidh bunaithe ar fhoinsí inathnuaite 
fuinnimh, an-éifeachtúil ó thaobh 
fuinnimh agus acmhainní de, ciorclach 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bheith ann san Aontas faoi 2050, chun na 
dúshláin a bhaineann leis an aistriú a 
iompú ina ndeiseanna agus, ag an am 
céanna, rannchuidiú le múnla sóisialta 
na hEorpa a chur chun cinn don ghlúin 
atá ann faoi láthair agus dóibh sin a 
bheith ann amach anseo agus leis an 
gcomhrac i gcoinne an neamhionannais.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir leis an dara fomhír 
d'Airteagal [4(1)] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], rannchuideoidh CUAC leis an 
gcuspóir sonrach aonair maidir le “réigiúin 
agus daoine a chumasú chun aghaidh a 
thabhairt ar thionchair shóisialta 
eacnamaíocha agus chomhshaoil an 
aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de”.

I gcomhréir leis an dara fomhír 
d’Airteagal [4(1)] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], rannchuideoidh CUAC leis an 
gcuspóir sonrach seo a leanas:

- réigiúin, leibhéil áitiúla agus daoine a 
chumasú chun aghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin agus deiseanna sóisialta, 
margaidh saothair, eacnamaíocha agus 
comhshaoil an aistrithe chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de agus 
chuig sochaí atá i gcomhréir leis an 
sprioc maidir le méadú ar an teocht 
dhomhanda a theorannú roinnt mhaith 
faoi bhun 2°C, agus iarrachtaí á 
ndéanamh an t-ardú a theorannú ag 
1,5°C, agus á áirithiú go ndéanfar an 
trédhearcacht agus an tslándáil a mhéadú 
do phobail, oibrithe, tionscail agus 
infheisteoirí trí na pleananna críochacha 



um aistriú cóir.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tacóidh CUAC le sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post 
sna Ballstáit uile.

1. Tacóidh CUAC le sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post 
sna Ballstáit uile, agus aird ar leith á 
tabhairt ar na Ballstáit atá ag brath ar 
bhreosla iontaise, agus urraim agus 
tacaíocht á dtabhairt do chuspóirí 
uilechuimsitheacha an Chomhaontaithe 
Ghlais don Eoraip agus Cholún Eorpach 
na gCeart Sóisialta, chun dul i ngleic leis 
na dúshláin aeráide agus chomhshaoil, 
agus aistriú cóir nach bhfágfadh aon 
duine ar lár á áirithiú ag an am céanna. 
Tacóidh CUAC leis na gníomhaíochtaí a 
leagtar amach in Airteagal 4(2) go (2c) 
agus beidh an rochtain air ag brath ar 
ghealltanas a bheith tugtha ag an 
mBallstát go mbainfidh sé neodracht ó 
thaobh na haeráide de amach faoi 2050.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

EUR 7.5 billiún i bpraghsanna 2018 a 
d'fhéadfaí méadú teacht orthu, a bheidh ar 
fáil sa ghealltanas buiséadach don tréimhse 
2021-2027 sna hacmhainní do CUAC faoi 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis 
agus post, agus méadófar é, de réir mar a 
bheidh, le hacmhainní breise a 
leithdháilfear i mbuiséad an Aontais, agus 
le hacmhainní eile i gcomhréir leis an 
mbunghníomh is infheidhme.

EUR 10 mbilliún i bpraghsanna 2018 a 
bheidh ar fáil sa ghealltanas buiséadach 
don tréimhse 2021-2027 sna hacmhainní 
do CUAC faoi sprioc na hInfheistíochta le 
haghaidh fáis agus post, figiúr a d’fhéadfaí 
a mhéadú, de réir an cháis, le hacmhainní 
breise a leithdháilfear i mbuiséad an 
Aontais, agus le hacmhainní eile i 
gcomhréir leis an mbunghníomh is 
infheidhme. Ní rachaidh an cistiú ó 
CUAC chun dochair do na hacmhainní a 
leithdháilfear ar chistí eile CAI.



Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

0,35 % den méid dá dtagraítear sa chéad 
fhomhír, a leithdháilfear ar chúnamh 
teicniúil, ar thionscnamh an Choimisiúin.

Sciar íosta 0,35 % den mhéid dá 
dtagraítear sa chéad fhomhír, a 
leithdháilfear ar chúnamh teicniúil, ar 
thionscnamh an Choimisiúin.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, 
ina leagfar síos an miondealú bliantúil ar 
acmhainní, lena n-áirítear aon acmhainní 
breise dá dtagraítear i mír 2, de réir an 
Bhallstáit i gcomhréir leis an 
modheolaíocht a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I.

3. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
trí bhíthin gníomh tarmligthe i gcomhréir 
le hAirteagal 10, ina leagfar síos an 
miondealú bliantúil ar acmhainní, lena n-
áirítear aon acmhainní breise dá dtagraítear 
i mír 2, de réir an Bhallstáit i gcomhréir 
leis an modheolaíocht a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 3a
Acmhainní ó Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh
1. Na bearta dá dtagraítear in 
Airteagal 2 den [Rialachán maidir le 
hIonstraim Théarnaimh an Aontais 
Eorpaigh], déanfar iad a chur chun 
feidhme faoi CUAC le méid dar luach 
EUR 30 billiún i bpraghsanna reatha den 
mhéid dá dtagraítear i [ bpointe (vi) 



d’Airteagal 3(2)(a)] den Rialachán sin, 
faoi réir [Airteagal 4(3), (4) agus (8)] de.
Measfar go gcuimsíonn an méid sin 
acmhainní eile dá dtagraítear in 
Airteagal 3(2) den Rialachán sin agus is 
ioncam sannta seachtrach a bheidh ann i 
gcomhréir le hAirteagal 21(5) de 
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046. 
Cuirfear ar fáil iad le haghaidh 
gealltanas buiséadach faoin Infheistíocht 
le haghaidh post agus fáis le haghaidh na 
mblianta 2021 go 2024 sa bhreis ar na 
hacmhainní foriomlána a leagtar amach 
in Airteagal 3 mar a leanas:
– 2021: EUR 7 954 600 000;
– 2022: EUR 8 114 600 000;
– 2023: EUR 8 276 600 000;
– 2024: EUR 8 441 600 000.
Sa bhreis air sin, cuirfear ar fáil 
EUR 15 600 000 i bpraghsanna reatha le 
haghaidh caiteachas riaracháin as na 
hacmhainní dá dtagraítear sa chéad 
fhomhír den mhír seo.
2. 0,35% den mhéid dá dtagraítear sa 
chéad fhomhír de mhír 1 a leithdháilfear 
ar chúnamh teicniúil, ar thionscnamh an 
Choimisiúin.
3. Beidh an miondealú bliantúil ar 
an méid dá dtagraítear i mír 1 de réir an 
Bhallstáit mar chuid den Chinneadh ón 
gCoimisiún dá dtagraítear in 
Airteagal 3(3) i gcomhréir leis an 
modheolaíocht a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I.
4. De mhaolú ar Airteagal 14(3) den 
Rialachán Airgeadais, beidh feidhm ag na 
rialacha i ndáil le saoradh a leagtar 
amach i gCaibidil IV de Theideal VII de 
... [Rialachán (AE) RFC nua] maidir leis 
na gealltanais bhuiséadacha a bheidh 
bunaithe ar na hacmhainní dá dtagraítear 
i mír 1 den Airteagal seo. De mhaolú ar 
phointe (c) d’Airteagal 12(4) den 
Rialachán Airgeadais, ní úsáidfear na 
hacmhainní sin le haghaidh clár ná 



gníomhaíocht a bheidh ann dá éis sin.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcomhréir le mír 1, tabharfaidh 
CUAC tacaíocht eisiach do na 
gníomhaíochtaí seo a leanas:

2. I gcomhréir le mír 1, tacóidh 
CUAC leis na gníomhaíochtaí seo a leanas 
don aistriú ar choinníoll go bhfuil siad 
incháilithe faoi Rialachán ... [Rialachán 
maidir leis an tacsanomaíocht 
inbhuanaithe]:

Leasú 29

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) infheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair 
bheaga agus mheánmhéide (FBManna), 
lena n-áirítear gnólachtaí nuathionscanta, a 
mbeidh éagsúlú eacnamaíoch agus ath-
thiontú mar thoradh orthu;

(a) infheistíochtaí inbhuanaithe in 
FBManna, lena n-áirítear gnólachtaí 
nuathionscanta, pobail fuinnimh agus 
comharchumainn, agus iad siúd atá 
gníomhach sa nuálaíocht shóisialta, a 
mbeidh cruthú post cuibhiúil agus 
inbhuanaithe, éagsúlú agus ationtú 
eacnamaíoch mar thoradh orthu;

Leasú 30

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) infheistíochtaí i ngnólachtaí nua a 
chruthú, lena n-áirítear trí ghorlanna gnó 
agus seirbhísí comhairliúcháin;

(b) infheistíochtaí i ngnólachtaí nua a 
chruthú i bhfiontair shóisialta agus in 
earnálacha inbhuanaithe atá dírithe ar an 
todhchaí, fuinneamh inathnuaite, glasú 
agus tógáil bonneagair ghlais, lena n-
áirítear trí ghorlanna gnó agus seirbhísí 
comhairliúcháin;



Leasú 31

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) infheistíochtaí tionchair shóisialta, 
eadhon infheistíochtaí lena gcothaítear 
forbairt gnólachtaí a mbíonn tionchar 
sóisialta agus comhshaoil acu atá 
dearfach, áitiúil agus intomhaiste;

Leasú 32

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí 
taighde agus nuálaíochta agus chun aistriú 
teicneolaíochtaí nua a chothú;

(c) infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí 
taighde agus nuálaíochta inbhuanaithe 
agus aistriú na hardteicneolaíochta glaise 
agus inbhuanaithe a chothú;

Leasú 33

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 in imlonnú na 
dteicneolaíochtaí agus an bhonneagair le 
haghaidh fuinneamh inathnuaite 
inacmhainne, sa laghdú ar astaíochtaí gáis 
ceaptha teasa, san éifeachtúlacht fuinnimh, 
lena n-áirítear bearta iarfheistithe 
spriocdhírithe chun aghaidh a thabhairt 
ar an mbochtaineacht fuinnimh agus ar 
dhrochdhálaí tithíochta, san fhuinneamh 
inathnuaite agus in imlonnú modhanna 
uirbeacha iompair atá cliste, éifeachtúil ó 
thaobh fuinnimh de, áitiúil, ilmhódach 
agus neamhdhíobhálach don chomhshaol 
chun astaíochtaí i ngach modh iompair a 



laghdú;

Leasú 34

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) infheistíochtaí i ndigitiú agus i 
nascacht dhigiteach;

(e) infheistíochtaí sa digitiú agus sa 
nascacht dhigiteach, go háirithe iad siúd 
atá dírithe ar mhicrifhiontair agus ar 
fhiontair bheaga;

Leasú 35

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) infheistíochtaí in athghiniúint agus 
i ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún 
agus i dtionscadail athrú cuspóra;

(f) infheistíochtaí in athghiniúint agus i 
ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún agus 
i dtionscadail athraithe cuspóra, agus 
urraim iomchuí don phrionsabal gurb é 
údar an truaillithe a íocfaidh as a 
áirithiú;

Leasú 36

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) infheistíochtaí i bhfeabhsú an 
gheilleagair chiorclaigh, lena n-áirítear trí 
dhramhaíl a chosc, laghdú, éifeachtúlacht 
acmhainní, deisiú, athúsáid agus 
athchúrsáil;

(g) infheistíochtaí i ngeilleagar 
ciorclach neamhthocsaineach a chothú, 
lena n-áirítear i mbithgheilleagar, lena n-
áirítear trí chosc, laghdú, éifeachtúlacht 
acmhainní, athúsáid, deisiú agus 
athchúrsáil;

Leasú 37



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; scriosta

Leasú 38

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) cúnamh i gcuardach poist do 
chuardaitheoirí poist;

scriosta

Leasú 39

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist;

scriosta

Leasú 40

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(k) cúnamh teicniúil. scriosta

Leasú 41

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. I gcomhréir le mír 1, tacóidh 
CUAC le hinfheistíochtaí sóisialta, lena 
n-áirítear infheistíochtaí a thacaíonn le 
Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur 



chun feidhme, agus rannpháirtíocht agus 
inrochtaineacht daoine faoi mhíchumas 
agus na ndaoine is díothaí a áirithiú, go 
háirithe tríd an méid seo a leanas:
(a) micreamhaoiniú, maoiniú fiontar 
sóisialta agus an geilleagar sóisialta;
(b) nuálaíocht shóisialta, bonneagar 
sóisialta mar aon le bonneagar do phobail 
áitiúla amhail ionaid don phobal agus 
ionaid do shaorálaithe;
(c) saoráidí don oideachas agus 
oiliúint;
(d) tithíocht shóisialta atá éifeachtúil 
ó thaobh fuinnimh de a rannchuidíonn le 
dul i ngleic leis an mbochtaineacht 
fuinnimh agus a rannchuidíonn le réitigh 
‘tithíocht ar dtús’ do dhaoine atá i mbaol 
easpa dídine nó a bhfuil easpa dídine 
orthu;
(e) bonneagair cúraim sláinte agus 
shóisialta agus seirbhísí cúraim sláinte 
atá ar ardcháilíocht, inbhuanaithe agus 
inacmhainne agus réitigh nuálacha 
sláinte;
(f) gníomhaíochtaí cultúrtha agus 
oidhreachta a bhfuil aidhm shóisialta leo.

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2b. I gcomhréir le mír 1, tabharfaidh 
CUAC tacaíocht d’infheistíochtaí sna 
nithe seo a leanas, a bheidh dírithe ar 
oibrithe agus cuardaitheoirí poist:
(a) uasoiliúint agus athoiliúint, ní 
hamháin do na hoibrithe atá ann faoi 
láthair nó d’iar-oibrithe atá ag obair i 
dtionscail na mbreoslaí iontaise ach do na 
daoine uile lasmuigh de mhargadh an 
tsaothair, lena n-áirítear daoine atá 
dífhostaithe go fadtéarmach, daoine atá 
ag lorg a gcéad phoist, agus na daoine 



óga nach bhfuil i mbun fostaíochta, 
oideachais ná oiliúna (NEETanna);
(b) beartais ghníomhacha maidir leis 
an margadh saothair agus beartais 
scileanna a dhírítear ar earnálacha agus 
fostaíocht atá dírithe ar an todhchaí, mar 
aon le cuardach poist pearsantaithe atá 
dírithe ar an duine agus seirbhísí 
cúnaimh, comhairleoireachta agus 
tacaíochta do chuardaitheoirí poist;
(c) bearta sealadacha tacaíochta 
ioncaim agus bearta cosanta sóisialta do 
na hoibrithe is mó a ndéanann an t-
aistriú difear dóibh, nuair is iomchuí, 
agus béim ar leith á leagan ar an 
mbochtaineacht i measc an lucht oibre. Ní 
bheadh na bearta sin ina gcomhlánú ar 
líontáin sábhála náisiúnta ach amháin i 
gcás inar gá;
(d) cuimsiú gníomhach cuardaitheoirí 
poist agus lánpháirtiú socheacnamaíoch 
daoine agus pobal.

 (Comhfhreagraíonn pointí (a) go (d) d’Airteagal 2b le pointí (h) go (j) sa togra ón 
gCoimisiún leis na leasuithe seo a leanas á léiriú i gcló dubh agus líne fúthu:

(h) uasoiliúint agus athoiliúint, ní hamháin do na hoibrithe atá ann faoi láthair nó d’iar-
oibrithe atá ag obair i dtionscail na mbreoslaí iontaise ach do na daoine uile lasmuigh de 
mhargadh an tsaothair, lena n-áirítear daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach, daoine atá 
ag lorg a gcéad phoist, agus na daoine óga nach bhfuil i mbun fostaíochta, oideachais ná 
oiliúna (NEETanna);

(i) bearta gníomhacha maidir leis an margadh saothair agus scileanna a dhírítear ar 
earnálacha agus fostaíocht atá dírithe ar an todhchaí, mar aon le cúnamh chun post a 
chuardach do chuardaitheoirí poist;

(ia) bearta sealadacha tacaíochta ioncaim agus bearta cosanta sóisialta do na hoibrithe 
is mó a ndéanann an t-aistriú difear dóibh, nuair is iomchuí, agus béim ar leith á leagan ar 
an mbochtaineacht i measc an lucht oibre. Ní bheadh na bearta sin ina gcomhlánú ar 
líontáin sábhála náisiúnta ach amháin i gcás inar gá;

(j) cuimsiú gníomhach cuardaitheoirí poist agus lánpháirtiú socheacnamaíoch daoine 
agus pobal.)

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 c (nua)



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2c. I gcomhréir le mír 1, tacóidh 
CUAC le cúnamh teicniúil sa mhéid a 
bhaineann leis na sraitheanna 
infheistíochta dá dtagraítear i míreanna 
2, 2a agus 2b.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ina theannta sin, féadfaidh CUAC tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair nach 
FBManna iad, i limistéir atá ainmnithe mar 
limistéir fóirithinte i gcomhréir le pointí (a) 
agus (c) d’Airteagal 107(3) CFAE, ar 
choinníoll go bhfuil na hinfheistíochtaí sin 
formheasta mar chuid den phlean críochach 
um aistriú cóir bunaithe ar an bhfaisnéis atá 
riachtanach faoi phointe (h) 
d'Airteagal 7(2). Ní bheidh na 
hinfheistíochtaí sin incháilithe ach amháin 
má tá gá leo chun an phlean críochach um 
aistriú cóir a chur chun feidhme.

2d. Ina theannta sin, féadfaidh CUAC 
tacú le hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair 
nach FBManna iad, i limistéir atá 
ainmnithe mar limistéir fóirithinte i 
gcomhréir le pointí (a) agus (c) 
d’Airteagal 107(3) CFAE agus i 
gcomhréir le rialacha an Aontais maidir 
leis an Státchabhair a leagtar amach in 
Airteagail 107 agus 108 CFAE, ar 
choinníoll go bhfuil na hinfheistíochtaí sin 
formheasta mar chuid den phlean críochach 
um aistriú cóir bunaithe ar an bhfaisnéis a 
cheanglaítear faoi phointe (h) 
d’Airteagal 7(2) agus go ndearnadh 
seiceáil bhreise orthu go bhfuil siad ag 
comhlíonadh Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta, agus go gcruthaítear fostaíocht 
inbhuanaithe ar ardcháilíocht agus 
cuimsiú sóisialta níos fearr dá mbarr. Ní 
bheidh na hinfheistíochtaí sin incháilithe 
ach amháin má tá gá leo chun an plean 
críochach um aistriú cóir a chur chun 
feidhme, agus mura mbuanaítear 
spleáchas ar bhreoslaí iontaise leo.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 3



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh CUAC tacú freisin le 
hinfheistíochtaí chun astaíochtaí gáis 
ceaptha teasa a laghdú i ngníomhaíochtaí a 
liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle ar choinníoll 
go bhfuil na hinfheistíochtaí sin formheasta 
mar chuid den phlean críochach um aistriú 
cóir bunaithe ar an bhfaisnéis a 
cheanglaítear faoi phointe (i) 
d'Airteagal 7(2). Ní bheidh na 
hinfheistíochtaí sin incháilithe ach amháin 
má tá gá leo chun an phlean críochach um 
aistriú cóir a chur chun feidhme.

2e. Féadfaidh CUAC tacú freisin le 
hinfheistíochtaí chun astaíochtaí gás 
ceaptha teasa a laghdú i ngníomhaíochtaí a 
liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Treoir 2003/87/CE ar choinníoll go bhfuil 
na hinfheistíochtaí sin formheasta mar 
chuid den phlean críochach um aistriú cóir 
bunaithe ar an bhfaisnéis a cheanglaítear 
faoi phointe (i) d’Airteagal 7(2). Ní bheidh 
na hinfheistíochtaí sin incháilithe ach 
amháin má tá gá leo chun an plean 
críochach um aistriú cóir a chur chun 
feidhme, mura mbuanaítear spleáchas ar 
bhreoslaí iontaise leo, agus ba cheart iad 
a bheith inbhuanaithe ó thaobh na sochaí 
agus an chomhshaoil de.

Leasú 46

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2f. Maidir le gníomhaíochtaí a 
bhuiséadú agus a chlársceidealú, tá sé 
mar aidhm le CUAC tacaíocht i sciartha 
cothroma a áirithiú do gach ceann de na 
trí shraith infheistíochta dá dtagraítear i 
míreanna 2, 2a agus 2b. Féadfar 
prionsabal an sciar chothroim a 
choigeartú faoi rogha an réigiúin agus an 
oibleagáid ann urraim a thabhairt do 
chur chuige cothrom idir na sraitheanna 
éagsúla infheistíochta. 

Leasú 47

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) infheistíocht a bhaineann le 
táirgeadh, próiseáil, dáileadh, stóráil nó 

(d) infheistíocht a bhaineann le 
táirgeadh, próiseáil, dáileadh, stóráil nó 



dóchán na mbreoslaí iontaise; dóchán na mbreoslaí iontaise, cé is moite 
de ghás nádúrtha mar bhreosla 
idirthréimhseach agus idirmheánach idir 
gual agus fuinnimh ghlasa;

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás na ngníomhaíochtaí a leagtar 
amach in Airteagal 4(2a) agus (2b), beidh 
feidhm ag eisiaimh shonracha [CSE+] 
freisin.

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí 
le sainaithint na gcríoch is mó atá faoi 
thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, 
atá sa phlean críochach um an aistriú cóir 
ábhartha, agus go bhfuil an plean críochach 
um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa 
Bhallstát lena mbaineann.

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí 
le sainaithint na gcríoch is mó atá faoi 
thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, 
atá sa phlean críochach um an aistriú cóir 
ábhartha, agus go bhfuil an plean críochach 
um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa 
Bhallstát lena mbaineann agus i gcás ina 
gcomhlíonann na gníomhaíochtaí atá 
beartaithe an ceanglas pleanála a leagtar 
síos in Airteagal 4(2f) agus cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip.

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is éard a bheidh i dtosaíocht nó i 
dtosaíochtaí CUAC cuid nó iomlán 

2. Is éard a bheidh i dtosaíocht nó i 
dtosaíochtaí CUAC cuid d’acmhainní 



acmhainní CUAC a leithdháiltear do na 
Ballstáit agus na hacmhainní a aistrítear i 
gcomhréir le hAirteagal [21a] de Rialachán 
(AE) [RFC nua]. Beidh iomlán acmhainní 
CFRE agus CSE+ a aistrítear chuig 
tosaíocht CUAC cothrom ar a laghad le 
hoiread go leith de mhéid na tacaíochta ó 
CUAC chuig an tosaíocht sin ach ní 
rachaidh sé thar trí oiread den mhéid sin.

CUAC nó iomlán na n-acmhainní sin a 
leithdháiltear ar na Ballstáit agus, i gcás 
inarb iomchuí, na hacmhainní a aistrítear i 
gcomhréir le hAirteagal [21a] de Rialachán 
(AE) [RFC nua]. Ní rachaidh sciar CSE+ 
laistigh de na hacmhainní iomlána a 
aistrítear thar 20 %.

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. In éineacht le húdaráis ábhartha na 
gcríoch is infheidhme, ullmhóidh na 
Ballstáit plean críochach um aistriú cóir 
amháin nó níos mó a chumhdaíonn críoch 
amháin nó níos mó a ndéanann sé difear 
dóibh, críoch a chomhfhreagraíonn do 
leibhéal 3 d'aicmiú comhchoiteann na n-
aonad críche maidir le staidreamh 
(“réigiúin NUTS leibhéal 3”) a bunaíodh le 
Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 arna 
leasú ag Rialachán (CE) Uimh. 868/2014 
ón gCoimisiún17 nó codanna díobh, i 
gcomhréir leis an teimpléad a leagtar 
amach in Iarscríbhinn II. Beidh na críocha 
sin ar na cinn is mó a bheidh faoi thionchar 
diúltach bunaithe ar na torthaí 
eacnamaíocha agus sóisialta de dheasca an 
aistrithe, go háirithe maidir le caillteanas 
post a d'fhéadfadh bheith ann i dtáirgeadh 
agus úsáid breoslaí iontaise agus na 
riachtanais maidir le hathrú ó bhonn ar 
phróisis táirgthe na saoráidí tionsclaíocha 
sin a bhfuil an déine gás ceaptha teasa is 
airde acu.

1. In éineacht le húdaráis áitiúla agus 
réigiúnacha ábhartha na gcríoch lena 
mbaineann mar aon leis na 
comhpháirtithe sóisialta, eagraíochtaí na 
sochaí sibhialta agus gníomhaithe áitiúla, 
agus i gcomhréir iomlán le prionsabal na 
comhpháirtíochta, ullmhóidh na Ballstáit 
plean críochach um aistriú cóir amháin nó 
níos mó a chumhdaíonn críoch amháin nó 
níos mó a ndéanann sé difear dóibh, críoch 
a chomhfhreagraíonn do leibhéal 3 
d’aicmiú comhchoiteann na n-aonad críche 
maidir le staidreamh (‘réigiúin NUTS 
leibhéal 3’) a bunaíodh le Rialachán (CE) 
Uimh. 1059/2003 arna leasú ag Rialachán 
(CE) Uimh. 868/2014 ón gCoimisiún17 nó 
codanna díobh, i gcomhréir leis an 
teimpléad a leagtar amach in 
Iarscríbhinn II. Beidh na críocha sin ar na 
cinn is mó a bheidh faoi thionchar diúltach 
bunaithe ar na torthaí eacnamaíocha, 
sóisialta agus torthaí mhargaidh an 
tsaothair de dheasca an aistrithe mar aon 
leis na tionscail indíreacha a ndéanfar 
difear dóibh amhail soláthróirí agus 
soláthraithe seirbhíse, go háirithe maidir 
le hoiriúnú na n-oibrithe, riachtanais 
athcháilithe na bpróifílí fostaíochta a 
bhfuiltear ag dréim leo de bharr athrú ar 
mhargadh an tsaothair sna críocha sin nó 
an caillteanas post a d’fhéadfadh a bheith 
ann i dtáirgeadh agus úsáid breoslaí 



iontaise agus na riachtanais maidir le 
hathrú ó bhonn ar phróisis táirgthe na 
saoráidí tionsclaíocha sin a bhfuil an déine 
gás ceaptha teasa is airde acu, agus na 
críocha sin a bhfuil tionchar díreach ag 
an aistriú chuig neodracht ó thaobh 
carbóin de ar a dtáirgí tionsclaíocha 
deiridh.

__________________ __________________
17 Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú 
comhchoiteann aonad críche le haghaidh 
staidrimh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 
21.6.2003, lch. 1).

17 Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú 
comhchoiteann aonad críche le haghaidh 
staidrimh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 
21.6.2003, lch. 1).

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tuairisc ar an bpróiseas aistrithe i 
dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de ar an leibhéal náisiúnta, lena n-
áirítear amlíne le haghaidh céimeanna 
aistrithe tábhachtacha atá comhsheasmhach 
leis an leagan is déanaí den Phlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide 
(“NECP”);

(a) tuairisc ar an bpróiseas aistrithe i 
dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de ar an leibhéal náisiúnta faoi 
2050 ar a dhéanaí, lena n-áirítear dátaí atá 
ceangailteach ó thaobh dlí de le haghaidh 
céimeanna aistrithe tábhachtacha atá 
comhsheasmhach leis an leagan is déanaí 
den Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide (“NECP”), agus é mar aidhm leis 
gual, breoslaí iontaise eile, agus 
fóirdheontais do bhreoslaí iontaise a 
chéimniú amach laistigh den chríoch lena 
mbaineann laistigh de thréimhse ama atá 
comhsheasmhach leis an gcuspóir méadú 
na teochta a theorannú ag 1,5 °C os cionn 
na leibhéal réamhthionsclaíoch;

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe b



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) réasúnú le críocha a shainaithint a 
bheith faoin tionchar is diúltaí de dheasca 
an phróisis aistrithe dá dtagraítear i bpointe 
(a) agus atá le tacaíocht a fháil ó CUAC, i 
gcomhréir le mír 1;

(b) réasúnú leis na críocha nó na 
hearnálacha a shainaithint a bheith faoin 
tionchar is diúltaí de dheasca an phróisis 
aistrithe dá dtagraítear i bpointe (a) i 
gcomhréir le mír 1;

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) measúnú ar dhúshláin an aistrithe 
atá ann do na críocha is mó a bheidh faoi 
thionchar diúltach, lena n-áirítear tionchar 
sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil an 
aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, ina sainaithnítear 
líon na bpost a ndéanfar difear dóibh agus 
na gcaillteanas post a d'fhéadfadh bheith 
ann, na riachtanais agus na cuspóirí 
forbartha atá le baint amach faoi 2030, 
nasctha le hathrú ó bhonn nó le dúnadh na 
ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg mór 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint leo 
sna críocha sin;

(c) measúnú ar dhúshláin an aistrithe 
atá ann do na críocha is mó a bheidh faoi 
thionchar diúltach, lena n-áirítear tionchar 
sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil an 
aistrithe agus tionchar an aistrithe ar an 
margadh saothair agus na comhthairbhí, 
go háirithe ó thaobh sláinte agus folláine 
de, i dtreo geilleagar a bheidh bunaithe ar 
fhoinsí inathnuaite fuinnimh, an-
éifeachtúil ó thaobh fuinnimh agus 
acmhainní de, ciorclach agus neodrach ó 
thaobh na haeráide de, ina sainaithnítear 
líon na bpost a ndéanfar difear dóibh agus 
an caillteanas post mar aon leis an 
gcruthú post a bhfuiltear ag dréim leis, na 
scileanna nua a bheidh ag teastáil agus 
iarmhairtí sóisialta eile a eascróidh as an 
ngeilleagar glas, na riachtanais agus na 
cuspóirí forbartha atá le baint amach faoi 
2030, nasctha leis an aistriú chuig glan-
astaíochtaí nialasacha, an t-aistriú ó 
úsáid breoslaí iontaise nó dúnadh na 
ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg mór 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint leo 
sna críocha sin agus dúshláin ó thaobh na 
bochtaineachta fuinnimh de;

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe d



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) tuairisc ar rannchuidiú measta na 
tacaíochta CUAC maidir le dul i ngleic le 
tionchair shóisialta, eacnamaíocha agus 
chomhshaoil an aistrithe i dtreo geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de;

(d) tuairisc ar rannchuidiú measta na 
tacaíochta CUAC maidir le dul i ngleic le 
dúshláin agus deiseanna sóisialta, 
eacnamaíocha agus comhshaoil an aistrithe 
agus na dúshláin agus na deiseanna don 
mhargadh saothair a bhaineann leis an 
aistriú i dtreo geilleagar a bheidh bunaithe 
ar fhoinsí inathnuaite fuinnimh, an-
éifeachtúil ó thaobh fuinnimh agus 
acmhainní de, ciorclach agus neodrach ó 
thaobh na haeráide de i dteannta liosta 
mionsonraithe na ngníomhaíochtaí atá 
pleanáilte lena n-urramaítear prionsabal 
na comhroinnte cothroime idir na trí 
shraith infheistíochta dá dtagraítear in 
Airteagal 4(2), (2a) agus (2b);

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) measúnú ar a chomhsheasmhacht le 
straitéisí agus pleananna náisiúnta, 
réigiúnacha nó críochacha eile;

(e) measúnú ar a chomhsheasmhacht le 
straitéisí agus pleananna náisiúnta, 
réigiúnacha nó críochacha, idir-
réigiúnacha nó trasteorann eile, na cistí 
eile de chuid an Aontais amhail [CSE+], 
CFRE agus CED, na NECPanna, agus 
straitéisí gaolmhara an Aontais (an 
Comhaontú Glas don Eoraip agus Colún 
Eorpach na gCeart Sóisialta) mar aon le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe;

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) liosta mionsonraithe na 
gcomhpháirtithe agus na ngeallsealbhóirí 



a dtéitear i gcomhairle leo a dhéanann 
ionadaíocht ar dhaoine atá ina gcónaí sa 
chríoch lena mbaineann;

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) tuairisc ar shásraí rialachais ina 
bhfuil socruithe comhpháirtíochta, na 
bearta faireacháin agus meastóireachta atá 
pleanáilte agus na comhlachtaí freagracha;

(f) tuairisc ar na huirlisí agus na sásraí 
rialachais ina bhfuil an comhaontú 
comhpháirtíochta agus an chaoi a raibh 
na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha lena 
mbaineann agus na geallsealbhóirí áitiúla 
rannpháirteach in eagrú agus cur chun 
feidhme na comhpháirtíochta, na bearta 
faireacháin agus meastóireachta atá 
pleanáilte agus na comhlachtaí freagracha, 
i gcomhréir leis an gcód iompair Eorpach 
i ndáil le comhpháirtíocht faoi chuimsiú 
Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta 
na hEorpa (CDR 240/2014);

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(fa) tuairisc ar an gcaoi a ndearnadh 
an comhairliúchán poiblí roimh ullmhú 
na bpleananna aistrithe um aistriú cóir 
agus ar an gcaoi ar cuireadh toradh an 
chomhairliúcháin sin san áireamh;

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) tuairisc ar na cineálacha oibríochtaí 
atá beartaithe agus an rannchuidiú a 

(g) measúnú ar na deiseanna um 
aistriú do na críocha lena mbaineann 



bhfuiltear ag súil leis uathu chun tionchar 
an aistrithe a laghdú;

agus na daoine atá ina gcónaí iontu, le 
tuairisc ar na cineálacha oibríochtaí atá 
beartaithe, lena n-áirítear na beartais 
ghníomhacha maidir leis an margadh 
saothair agus scileanna a bhfuil gá leo 
chun go mbeadh ról gníomhach acu ó 
thaobh an fhostaíocht agus cruthú post a 
chothú agus tacú leo, agus an rannchuidiú 
a bhfuiltear ag dréim leis uathu chun 
tionchair shóisialta, eacnamaíocha, 
slándála fuinnimh agus chomhshaoil an 
aistrithe a mhaolú agus dúshláin an 
aistrithe a iompú ina ndeiseanna don 
réigiún agus do na daoine atá ina gcónaí 
ann;

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d'infheistíochtaí táirgiúla d'fhiontair nach 
FBManna iad, liosta uileghabhálach na n-
oibríochtaí agus na bhfiontar den sórt sin 
agus réasúnú ar an ngá atá le tacaíocht den 
sórt sin trí anailís ar bhearnaí ina léirítear 
go rachadh na caillteanais post a 
d'fhéadadh a bheith ann thar líon na bpost a 
chruthófaí in éagmais na hinfheistíochta 
sin;

(h) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d'infheistíochtaí táirgiúla d’fhiontair nach 
FBManna iad, liosta uileghabhálach na n-
oibríochtaí agus na bhfiontar den sórt sin 
agus réasúnú ar an ngá atá le tacaíocht den 
sórt sin trí anailís ar bhearnaí ina léirítear 
go rachadh an caillteanas post a d’fhéadadh 
a bheith ann thar líon na bpost a chruthófaí 
in éagmais na hinfheistíochta sin; nó i gcás 
ina bhfuil sár-riachtanas ann oibrithe 
agus cuardaitheoirí poist a athoiliúint 
agus nach bhfuil cistiú eile ar fáil;

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d'infheistíochtaí chun laghdú a dhéanamh 
ar astaíochtaí gáis ceaptha teasa ó 
ghníomhaíochtaí a liostaítear in 
Iarscríbhinn I a ghabhann leis an 

(i) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d’infheistíochtaí chun laghdú a dhéanamh 
ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ó 
ghníomhaíochtaí a liostaítear in 
Iarscríbhinn I a ghabhann le 



Treoir 2003/87/CE, liosta uileghabhálach 
de na hoibríochtaí a bhfuiltear chun tacú 
leo agus réasúnú go gcuirfeadh siad leis an 
aistriú i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de agus go mbeadh 
laghdú suntasach ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa a rachadh i bhfad faoi na 
tagarmharcanna ábhartha a bhunaítear don 
saor-leithdháileadh faoi 
Threoir 2003/87/CE mar thoradh orthu 
agus ar choinníoll go bhfuil gá leo chun 
líon suntasach post a chosaint;

Treoir 2003/87/CE, liosta uileghabhálach 
de na hoibríochtaí a bhfuiltear chun tacú 
leo agus réasúnú go gcuirfidís leis an 
aistriú i dtreo geilleagar a bheidh bunaithe 
ar fhoinsí inathnuaite fuinnimh, an-
éifeachtúil ó thaobh fuinnimh agus 
acmhainní de, ciorclach agus neodrach ó 
thaobh na haeráide de agus go mbeadh 
laghdú suntasach mar thoradh orthu ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa a rachadh i 
bhfad faoi na tagarmharcanna ábhartha a 
bhunaítear don saor-leithdháileadh faoi 
Threoir 2003/87/CE agus ar choinníoll go 
bhfuil gá leo chun líon suntasach post a 
chosaint agus go bhfuil siad tiomanta don 
inbhuanaitheacht shóisialta;

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe j

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) sineirgí agus comhlántacht le cláir 
eile an Aontais agus le colúin an tSásra um 
Aistriú Cóir chun dul i ngleic le riachtanais 
forbartha shainaitheanta.

(j) sineirgí agus comhlántacht le cláir 
eile de chuid an Aontais agus le colúin an 
tSásra um Aistriú Cóir chun dul i ngleic le 
riachtanais forbartha a shainaithnítear i 
gcríoch an phlean;

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe j a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ja) cur síos soiléir ar an ról a 
bhfuiltear ag súil leis ó údaráis 
riaracháin phoiblí agus ó 
ghníomhaireachtaí poiblí chun tacú le cur 
chun feidhme na bpleananna.

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 – fomhír 1



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh na pleananna críochacha um aistriú 
cóir comhsheasmhach leis na straitéisí 
críochacha dá dtagraítear in Airteagal [23] 
de Rialachán (AE) [RFC nua], le straitéisí 
ábhartha um speisialtóireacht chliste, leis 
na NECPanna agus le Colún Eorpach na 
gCeart Sóisialta.

Beidh na pleananna críochacha um aistriú 
cóir comhsheasmhach leis na straitéisí 
críochacha dá dtagraítear in Airteagal [23] 
de Rialachán (AE) [RFC nua], le straitéisí 
ábhartha um speisialtóireacht chliste, leis 
na NECPanna, leis an gComhaontú Glas 
don Eoraip, le Colún Eorpach na gCeart 
Sóisialta, le gealltanais an Aontais faoi 
Chomhaontú Pháras agus le Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe.

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina mbeidh gá le hathbhreithniú ar 
phlean críochach um aistriú cóir, de 
bharr athbhreithniú a dhéantar ar Phlean 
Náisiúnta don Fhuinneamh agus don 
Aeráid de bhun Airteagal 14 de Rialachán 
(AE) 2018/1999, déanfar an t-
athbhreithniú mar chuid den 
athbhreithniú meántéarma i gcomhréir le 
hAirteagal 14 de Rialachán (AE) [RFC 
nua].

scriosta

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Ní áireofar i bpleananna 
críochacha um aistriú cóir aon 
infheistíocht phoiblí i mbonneagar 
breosla iontaise agus beidh deis iontu 
geilleagair áitiúla agus bealaí gearra 
eacnamaíocha a neartú tuilleadh.

Leasú 68



Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Déanfar an tAirteagal seo a chur i 
bhfeidhm i gcomhréir iomlán le dlíthe an 
Aontais agus na dlíthe náisiúnta maidir le 
cosaint sonraí agus gan dochar 
d’fhorálacha Rialachán (AE).../...[RFC 
nua].

Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 8(4) a chúlghairm 
aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun 
cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le 
tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa 
chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá 
tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil 
an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a 
shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé 
difear do bhailíocht aon ghníomhartha 
tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 3(3) agus 
Airteagal 8(4) a chúlghairm aon tráth. Le 
cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh, 
cuirfear deireadh le tarmligean na 
cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. 
Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú 
an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar 
sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do 
bhailíocht aon ghnímh tharmligthe atá i 
bhfeidhm cheana.

Leasú 70

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Roimh dó gníomh tarmligthe a 
ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun 
comhairliúchán le saineolaithe arna n-
ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis 
na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 
Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 
maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

4. Sula nglacfaidh sé gníomh 
tarmligthe, rachaidh an Coimisiún i mbun 
comhairliúchán le saineolaithe arna n-
ainmniú ag gach Ballstát agus rachaidh sé 
i mbun comhairliúchán leis na 
geallsealbhóirí i gcomhréir leis na 
prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 
Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 



maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

Leasú 71

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 8 (4) i bhfeidhm 
ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha 
in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an 
gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí 
tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt 
do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in 
éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint 
na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis 
a chur in iúl don Choimisiún nach 
ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an 
tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar 
thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 
Comhairle.

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 3(3) agus 
Airteagal 8(4) i bhfeidhm ach amháin mura 
mbeidh aon agóid curtha in iúl ag 
Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle 
laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra 
faoin ngníomh sin a thabhairt do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in 
éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint 
na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis 
a chur in iúl don Choimisiún nach 
ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an 
tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar 
thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 
Comhairle.

Leasú 72

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe a – pointe ii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ii) an fhostaíocht i mianadóireacht 
ghuail agus ligníte (ualú 25 %),

(ii) an fhostaíocht i mianadóireacht 
agus úsáid fuinnimh ghuail agus ligníte, 
scealla ola agus mhóna (ualú 25 %),

Leasú 73

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) déanfar na leithdháiltí a eascraíonn 
as pointe (a) a chur i bhfeidhm a choigeartú 
lena áirithiú nach bhfaighidh aon Bhallstát 

(b) déanfar na leithdháiltí a eascraíonn 
as pointe (a) a chur i bhfeidhm a choigeartú 
lena áirithiú nach bhfaighidh aon Bhallstát 



méid atá níos mó ná EUR 2 bhilliún. 
Déanfar na méideanna os cionn EUR 2 
bhilliún a athdháileadh go comhréireach 
chuig leithdháiltí na mBallstát uile eile. 
Déanfar sciaranna na mBallstát a athríomh 
dá réir;

méid atá níos mó ná EUR 8 mbilliún. 
Déanfar na méideanna os cionn EUR 2 
bhilliún a athdháileadh go comhréireach 
chuig leithdháiltí na mBallstát uile eile. 
Déanfar sciaranna na mBallstát a athríomh 
dá réir;

Leasú 74

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 1 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leagan amach an phróisis aistrithe 
agus sainaithint na gcríoch ina mbeidh an 
tionchar is diúltaí laistigh den Bhallstát

1. Leagan amach an phróisis aistrithe 
agus sainaithint na gcríoch laistigh den 
Bhallstát ar gá dóibh tacaíocht a fháil 
chun an t-aistriú chuig glan-astaíochtaí 
niallais a bhaint amach

Leasú 75

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 1 – Tagairt: Airteagal 7(2)(a) - pointe 1.1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1.1. Leagan amach an phróisis aistrithe a 
bhfuiltear ag súil leis i dtreo geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de, i 
gcomhréir le cuspóirí na bPleananna 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide agus 
pleananna aistrithe eile atá ann cheana 
maille le hamlíne chun deireadh a chur le 
gníomhaíochtaí amhail mianadóireacht 
ghuail agus ligníte nó táirgeadh 
leictreachais gualbhreoslaithe nó na 
gníomhaíochtaí sin a laghdú

1.1. Leagan amach an phróisis aistrithe a 
bhfuiltear ag súil leis i dtreo geilleagar a 
bheidh bunaithe ar fhoinsí inathnuaite 
fuinnimh, an-éifeachtúil ó thaobh 
fuinnimh agus acmhainní de, ciorclach 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de, i 
gcomhréir le cuspóirí na bPleananna 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide agus 
pleananna aistrithe eile atá ann cheana 
maille le hamlíne chun deireadh a chur le 
gníomhaíochtaí lena mbaineann breoslaí 
iontaise, nó iad a laghdú, faoi 2050, agus 
laistigh d’amlíne atá i gcomhréir leis an 
gcuspóir méadú na teochta a theorannú 
go 1,5 °C os cionn na leibhéal 
réamhthionsclaíoch



Leasú 76

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 1 – Tagairt: Airteagal 7(2)(b) - pointe 1.2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1.2. Sainaithint na gcríoch a bhfuiltear ag 
súil leis go mbeidh an tionchar is diúltaí 
iontu agus bonn cirt a thabhairt don rogha 
sin leis an meastachán comhfhreagrach ar 
na tionchair eacnamaíocha agus fostaíochta 
bunaithe ar an leagan amach i Roinn 1.1

1.2. Sainaithint na gcríoch, na n-
earnálacha, na bpobal agus na ngrúpaí 
daoine atá ina gcónaí iontu arb iad is mó 
a mbeidh tacaíocht iomchuí de dhíth 
orthu chun an dúshlán a thiontú ina 
dheiseanna do na daoine sin agus bonn 
cirt a thabhairt don rogha sin leis an 
meastachán comhfhreagrach ar na tionchair 
eacnamaíocha agus fostaíochta bunaithe ar 
an leagan amach i Roinn 1.1

Leasú 77

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Measúnú ar na dúshláin i dtaca leis 
an aistriú, le haghaidh gach ceann de na 
críocha arna sainaithint

2. Measúnú ar na dúshláin agus na 
deiseanna i dtaca leis an aistriú, le 
haghaidh gach ceann de na críocha arna 
sainaithint

Leasú 78

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.1 – tideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.1. Measúnú ar an tionchar 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
bheidh ag an aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de

2.1. Measúnú ar na dúshláin agus 
deiseanna eacnamaíocha, sóisialta, 
earnálacha agus críochacha a bheidh ag an 
aistriú chuig geilleagar atá bunaithe ar 
fhoinsí inathnuaite fuinnimh, an-
éifeachtúil ó thaobh fuinnimh agus 
acmhainní de, ciorclach agus neodrach ó 
thaobh na haeráide de;



Leasú 79

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.1 – Tagairt: Airteagal 7(2)(c) – tábla – mír 1 – fleasc 
1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– earnálacha atá ag dul i léig, a 
bhfuiltear ag súil leis go dtiocfaidh 
deireadh leo nó go dtiocfaidh laghdú 
suntasach ar a ngníomhaíochtaí de bharr an 
aistrithe, agus amlíne chomhfhreagrach san 
áireamh;

– earnálacha atá ag dul i léig, agus 
earnálacha a mheastar a rachaidh i léig i 
gcomhréir le cuspóirí uilechuimsitheacha 
an Chomhaontaithe Glas don Eoraip, a 
bhfuiltear ag súil leis go dtiocfaidh 
deireadh leo nó go dtiocfaidh laghdú 
suntasach ar a ngníomhaíochtaí de bharr an 
aistrithe, agus amlíne chomhfhreagrach san 
áireamh;

Leasú 80

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.1 – Tagairt: Airteagal 7(2)(c) – tábla – mír 1 – fleasc 
1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– na caillteanais post agus na 
riachtanais i ndáil le hathcháiliú a 
bhfuiltear ag súil leo, agus réamhaisnéisí 
scileanna á gcur san áireamh;

– na caillteanais post agus na 
riachtanais i ndáil le hathcháiliú, scileanna 
agus oiliúint agus cineálacha tacaíochta 
agus beartais atá pleanáilte, agus 
scileanna a bhfuiltear á thuar go mbeidh 
siad ag teastáil ar fud earnálacha agus 
tionscail chun oiriúnú don athrú is gá á 
gcur san aíreamh;

Leasú 81

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.1 – Tagairt: Airteagal 7(2)(c) – tábla – mír 2 – fleasc 
2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– an cumas féideartha le haghaidh 
éagsúlú eacnamaíoch agus deiseanna 
forbartha.

– an cumas féideartha le haghaidh 
éagsúlú eacnamaíoch agus deiseanna 
forbartha do na críocha agus na daoine 
atá ina gcónaí iontu, in earnálacha agus 
fiontair eile a d’fheadfadh a bheith ann 



amach anseo, i gcinn atá ann cheana nó i 
gcinn nua;

Leasú 82

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.1 – Tagairt: Airteagal 7(2)(c) – tábla – mír 2 – fleasc 
2 a (new)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– iarmhairtí a bhfuiltear ag dréim 
leo ar chatagóirí éagsúla den phobal 
áitiúil a bhaineann le haois, gnéas agus 
cónaí.

Leasú 83

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.2 – tideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.2. Riachtanais forbartha agus cuspóirí 
faoi 2030 d’fhonn neodracht ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach

2.2. Riachtanais forbartha agus cuspóirí 
faoi 2030 d’fhonn geilleagar a bheidh 
bunaithe ar fhoinsí inathnuaite fuinnimh, 
an-éifeachtúil ó thaobh fuinnimh agus 
acmhainní de, ciorclach agus neodrach ó 
thaobh na haeráide de a bhaint amach

Leasú 84

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.2 – Tagairt: Airteagal 7(2)(d) – tábla – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– Riachtanais forbartha chun aghaidh 
a thabhairt ar dhúshláin an aistrithe; 

– Riachtanais forbartha chun aghaidh 
a thabhairt ar dhúshláin agus deiseanna an 
aistrithe;

Leasú 85

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.2 – Tagairt: Airteagal 7(2)(d) – tábla – fleasc 1



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– Cuspóirí agus torthaí a bhfuiltear ag 
súil leo trí thosaíocht CUAC a chur chun 
feidhme.

– Cuspóirí agus torthaí a bhfuiltear ag 
súil leo trí thosaíocht CUAC a chur chun 
feidhme, lena n-áirítear do na daoine go 
léir atá ina gcónaí sna réigiúin lena 
mbaineann;

Leasú 86

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.2 – Tagairt: Airteagal 7(2)(d) – tábla – fleasc 2 a 
(nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– Cuspóirí agus torthaí a bhfuiltear 
ag súil leo don gheilleagar áitiúil.

Leasú 87

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.3 – Tagairt: Airteagal 7(2)(e) – tábla – fleasc 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– Pleananna forbartha réigiúnacha nó 
náisiúnta eile.

– Straitéisí agus pleananna náisiúnta, 
críochacha, idir-réigiúnacha nó 
trasteorann eile, cistí eile de chuid an 
Aontais amhail [CSE+], CFRE agus 
CED, na NECPanna, agus straitéisí 
gaolmhara an Aontais (an Comhaontú 
Glas don Eoraip agus Colún Eorpach na 
gCeart Sóisialta) mar aon le Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe;

Leasú 88

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.3 – Tagairt: Airteagal 7(2)(e) – tábla – fleasc 3a 
(nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– Liosta mionsonraithe na 



gcomhpháirtithe agus na ngeallsealbhóirí 
a dtéitear i gcomhairle leo a dhéanann 
ionadaíocht ar dhaoine atá ina gcónaí sa 
chríoch lena mbaineann.

Leasú 89

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.4 – Tagairt: Airteagal 7(2)(g) – tábla – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– na cineálacha oibríochtaí atá 
beartaithe agus an méid a mheastar a 
rannchuideoidh siad chun tionchar an 
aistrithe aeráide a mhaolú

– na cineálacha oibríochtaí atá 
beartaithe agus an méid a mheastar a 
rannchuideoidh siad chun gabháil i 
dteannta agus tacú go gníomhach leis an 
aistriú cóir chuig glan-astaíochtaí 
niallais.

Leasú 90

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.4 – Tagairt: Airteagal 7(2)(h) – tábla – mír 1 – 
fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– liosta uileghabhálach de na 
hoibríochtaí agus fiontair den sórt sin agus 
i gcás gach ceann acu, bonn cirt leis an ngá 
atá le tacaíocht den sórt sin trí anailís ar 
bhearnaí a léiríonn go mbeadh líon na 
gcaillteanas post a bhfuiltear ag súil leo 
níos mó ná líon na bpost a bhfuiltear ag 
súil leis a chruthófaí in éagmais na 
hinfheistíochta sin

– liosta uileghabhálach de na 
hoibríochtaí agus fiontair den sórt sin agus 
i gcás gach ceann acu, bonn cirt leis an ngá 
atá le tacaíocht den sórt sin trí anailís ar 
bhearnaí a léiríonn go mbeadh líon na 
gcaillteanas post a bhfuiltear ag súil leo 
níos mó ná líon na bpost inbhuanaithe 
agus cuibhiúil a bhfuiltear ag súil leis a 
chruthófaí in éagmais na hinfheistíochta sin 
nó i gcás ina bhfuil sé sár-riachtanach 
oibrithe a choinneáil, lena n-áirítear 
cuardaitheoirí poist, agus nach bhfuil 
cistiúchán eile ar fáil.

Leasú 91

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.4 – Tagairt: Airteagal 7(2)(i) – tábla – mír 1 – fleasc 
1



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– liosta uileghabhálach d’oibríochtaí 
a dtabharfar tacaíocht dóibh agus réasúnú 
go rannchuideoidh siad leis an aistriú chuig 
geilleagar a bheidh neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus go mbeidh laghduithe 
suntasacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa 
mar thoradh leo a rachaidh faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a úsáidtear don 
leithdháileadh saor in aisce faoi Threoir 
2003/87/CE agus ar choinníoll go bhfuil 
siad riachtanach chun líon suntasach post 
a chosaint

– liosta uileghabhálach d’oibríochtaí 
a dtabharfar tacaíocht dóibh agus réasúnú 
go rannchuideoidh siad leis an aistriú chuig 
geilleagar a bheidh bunaithe ar fhoinsí 
inathnuaite fuinnimh, an-éifeachtúil ó 
thaobh fuinnimh agus acmhainní de, 
ciorclach agus neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus go mbeidh laghduithe 
suntasacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa 
mar thoradh leo a rachaidh faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a úsáidtear don 
leithdháileadh saor in aisce faoi Threoir 
2003/87/CE agus ar choinníoll go bhfuil 
siad riachtanach d’oiriúnú, trasfhoirmiú 
nó caillteanas na bpost lena mbaineann 
agus go mbeadh gealltanas 
d’inbhuanaitheacht shóisialta ag roinnt 
leo.

Leasú 92

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.4 – Tagairt: Airteagal 7(2)(j) – tábla – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– sineirgí agus comhlántachtaí na n-
oibríochtaí atá beartaithe le cláir eile faoi 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post 
agus fáis (a thacaíonn le próiseas an 
aistrithe), le hionstraimí maoiniúcháin eile 
(an Ciste um Nuachóiriú ar Thrádáil 
Astaíochtaí an Aontais) agus le colúin eile 
an tSásra um Aistriú Cóir (an scéim 
thiomnaithe faoi InvestEU agus saoráid 
iasachta na hearnála poiblí leis an mBanc 
Eorpach Infheistíochta) chun aghaidh a 
thabhairt ar riachtanais shainaitheanta 
infheistíochta

– sineirgí agus comhlántachtaí na n-
oibríochtaí atá beartaithe le cláir eile faoi 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post 
agus fáis (a thacaíonn le próiseas an 
aistrithe), le hionstraimí maoiniúcháin eile 
(an Ciste um Nuachóiriú ar Thrádáil 
Astaíochtaí an Aontais) agus le colúin eile 
an tSásra um Aistriú Cóir (an scéim 
thiomnaithe faoi InvestEU agus saoráid 
iasachta na hearnála poiblí leis an mBanc 
Eorpach Infheistíochta) chun aghaidh a 
thabhairt ar riachtanais shainaitheanta 
infheistíochta agus don tacaíochta is gá do 
na daoine atá ina gcónaí sna réigiúin lena 
mbaineann, go háirithe oibrithe lena n-
áirítear cuardaitheoirí poist;



Leasú 93

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.4 – Tagairt: Airteagal 7(2)(j) – tábla – fleasc 1a 
(nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– cur síos ar an ról a bhfuiltear ag 
súil leis ó riaracháin phoiblí agus ó 
ghníomhaireachtaí poiblí chun tacú le cur 
chun feidhme na bpleananna.

Leasú 94

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – pointe 3.1 – tábla – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– Socruithe chun go mbeadh 
rannpháirtíocht ag comhpháirtithe in 
ullmhú, cur chun feidhme, faireachán agus 
meastóireacht a dhéanamh ar an bplean 
críochach um aistriú cóir;

– Socruithe chun go mbeadh 
rannpháirtíocht ghníomhach ag 
comhpháirtithe, i gcomhréir leis an gcód 
iompair Eorpach i ndáil le comhpháirtíocht 
faoi chuimsiú Chistí Struchtúracha agus 
Infheistíochta na hEorpa (CDR 240/2014), 
lena n-áirítear eagraíochtaí 
neamhrialtasacha, ceardchumainn agus 
ionadaithe agus geallsealbhóirí lárnacha 
eile a dhéanann ionadaíocht ar na daoine 
atá ina gcónaí sna réigiúin lena mbaineann, 
go háirithe na hoibrithe agus cuardaitheoirí 
poist, in ullmhú, cur chun feidhme, 
faireachán agus meastóireacht a dhéanamh 
ar an bplean críochach um aistriú cóir, lena 
n-áirítear cad iad na heagraíochtaí sochaí 
sibhialta a bheidh rannpháirteach agus 
conas a rachfar i mbun comhairliúcháin 
agus socraithe le hionadaithe an phobail go 
réamhghníomhach sa phróiseas 
clársceidealaithe. Ba cheart go rachfar i 
mbun comhairliúcháin agus socraithe, 
roimh, le linn agus tar éis fhorbairt na 
ndoiciméad clársceidealaithe;



Leasú 95

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – pointe 3.1 – tábla – fleasc 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– An toradh ar an gcomhairliúchán 
poiblí.

– Toradh an chomhairlícháin phoiblí, 
i gcomhréir leis an gcód iompair Eorpach 
i ndáil le comhpháirtíocht faoi chuimsiú 
Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta 
na hEorpa (CDR 240/2014), agus tuairisc 
ar an gcaoi a ndearnadh an 
comhairliúchán sin agus ar an gcaoi ar 
cuireadh toradh an chomhairliúcháin sin 
san áireamh sa phlean.

Leasú 96

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – pointe 3.2 – tábla – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– Bearta faireacháin agus 
meastóireachta atá beartaithe, lena n-
áirítear táscairí chun cumas an phlean a 
chuspóirí a bhaint amach a thomhas

– Bearta faireacháin agus 
meastóireachta atá beartaithe, lena n-
áirítear táscairí chun cumas an phlean a 
chuspóirí a bhaint amach a thomhas, 
céimniú amach na ngníomhaíochtaí a 
bhaineann le breoslaí iontaise sna 
réigiúin lena mbaineann, líon na bpost 
nua inbhuanaithe agus cuibhiúil agus na 
ndeiseanna fostaíochta a d’fhéadfaí a 
chruthú, na torthaí sóisialta a bhfuiltear 
ag súil leo amhail laghdú 
fíorbhochtaineachta.

Leasú 97

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – pointe 3.3 – tábla

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

An comhlacht nó na comhlachtaí atá 
freagrach as comhordú agus faireachán a 
dhéanamh ar chur chun feidhme an phlean 
agus an ról atá acu

An comhlacht nó na comhlachtaí atá 
freagrach as comhordú agus faireachán a 
dhéanamh ar chur chun feidhme an phlean 
agus an ról atá acu, i gcomhréir leis an 



gcód iompair Eorpach i ndáil le 
comhpháirtíocht faoi chuimsiú Chistí 
Struchtúracha agus Infheistíochta na 
hEorpa (CDR 240/2014) 

Leasú 98

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – tábla – colún 1 – tar éis “RCO 209” (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Do réigiúin NUTS 3, cur chun feidhme 
na bpleananna um aistriú cóir agus na 
forbartha sóisialta réigiúnaí;
RCO 301 - infheistíocht i 
micreamhaoiniú, maoiniú fiontair 
shóisialta agus an geilleagar sóisialta;
RCO 302 - saoráidí don oideachas agus 
oiliúint;
RCO 303 - infheistíocht i dtithíocht 
shóisialta lena rannchuidítear le dul i 
ngleic le bochtaineacht fuinnimh agus 
lena rannchuidítear le réitigh maidir leis 
‘An Tithíocht ar dTús’ do dhaoine atá i 
mbaol easpa dídine nó a bhfuil easpa 
dídine orthu;
RCO 304 - bonneagair cúraim sláinte 
agus cúraim shóisialta agus seirbhísí 
cúraim sláinte atá ar ardcháilíocht, 
inbhuanaithe agus inacmhainne agus 
réitigh nuálacha sláinte, lena n-áirítear 
seirbhísí sláinte agus samhlacha nua 
cúraim;
RCO 305 - nuálaíocht shóisialta, lena n-
áirítear réitigh shóisialta agus 
scéimeanna nuálacha arb é is aidhm 
dóibh tionchair agus torthaí sóisialta sna 
réimsí a chur chun cinn;
RCO 306 - gníomhaíochtaí cultúrtha 
oidhreachta a bhfuil aidhm shóisialta ag 
baint leo;
RCO 307 - bonneagar do phobail áitiúla 
amhail ionaid phobail agus ionaid 
saorálaithe;



RCO 308 - cuimsiú agus rochtaineacht do 
dhaoine faoi mhíchumas
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM AN gCOMHSHAOL, UM SHLÁINTE PHOIBLÍ AGUS 
UM SHÁBHÁILTEACHT BIA

chuig an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach

maidir leis an togra leasaithe le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Alexandr Vondra

RÉASÚNÚ GEARR

Is é an Ciste um Aistriú Cóir (CUAC) an chéad cholún den Sásra um Aistriú Cóir agus 
meastar gur réamhchoinníoll é le haghaidh aistriú cóir i dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh 
na haeráide de. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún a áirithiú ‘nach bhfágfar duine ar bith ar 
gcúl’, ach ní chomhlíonann togra CUAC an gealltanas sin. 

Ar an gcéad dul síos, ar 7.5 billiún EUR, ní leor méid CUAC chun na riachtanais tuartha a 
chomhlíonadh, a mheastar a bheidh sna céadta billiún faoi 2050 i mBallstáit áirithe. Dá bhrí 
sin, sílim go bhfuil gá le hairgead breise chun méid CUAC a mhéadú, ar rud é nach mór a 
chaibidliú le linn caibidlíocht leanúnach den chéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile.  

Ar an dara dul síos, ba cheart don Choimisiún dul i ngleic leis an easpa acmhainní sin trí 
aistriú éigeantach a dhéanamh ar CFRE agus ar CSE+. I mo thuairimse, tógann sé sin airgead 
ó chuspóirí tábhachtacha eile agus níor cheart a leithead a dhéanamh ach amháin ar bhonn 
deonach agus faoi rogha na mBallstát, atá sa riocht is fearr chun a riachtanais infheistíochta 
féin a mheasúnú.

Ar an tríú dul síos, ba cheart tosaíochtaí caiteachais CUAC a athrú chun a thionchar a 
uasmhéadú. Is iad na réigiúin de chuid an Aontais atá spleách ar ghual agus ar lignít a bheidh 
thíos i dtosach agus is measa a bheidh thíos le haistriú ísealcharbóin an Aontais. Ba cheart, dá 
bhrí sin, go ndéanfaí acmhainní CUAC a infheistiú sna Ballstáit agus sna réigiúin atá fós an-
spleách, mura bhfuil siad go hiomlán spleách, ar ghual agus ar lignít — agus a mbeidh na 
tionchair eacnamaíocha agus shóisialta na n-aistrithe inbhuanaitheachta is mó iontu.  

Chun an t-aistriú aeráide sna Ballstáit a éascú:

- ba cheart infheistíochtaí i ngás a cheadú má sholáthraíonn siad laghduithe suntasacha 
ar astaíochtaí, toisc gur cheart gás a mheas mar fhoinse fuinnimh idirthréimhseach;



- níor cheart idirdhealú a dhéanamh i gcoinne cuideachtaí móra, toisc gur féidir leo 
infheistíochtaí a sholáthar ar scála níos mó, agus ba cheart go deimhin tacú le FBManna agus 
gnólachtaí atá ag teacht chun cinn freisin; agus 

- ba cheart tacú le teicneolaíochtaí nua má tá siad seanbhunaithe go leor le cur in úsáid 
ionas gur féidir fíor athruithe sa ghearrthéarma a thabhairt i gcrích le CUAC.

I bhfianaise an chomhthéacs pholaitiúil níos leithne atá ann faoi láthair — lena n-áirítear an 
dóchúlacht go mbeidh acmhainneacht infheistíochta níos ísle ann tar éis ghéarchéim COVID-
19 — táim den tuairim go mb’fhéidir nach mbeidh an tAontas réidh le neodracht ó thaobh na 
haeráide de faoi 2050 a shaothrú.

LEASUITHE

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

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Lua 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe an 
tríú mír d’Airteagal 175 de,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe an 
tríú mír d’Airteagal 175 agus 
d’Airteagal 322(1)(a) de,

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Leis an gcreat rialála lena rialaítear 
beartas comhtháthaithe an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an 
chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, 
rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais 
an Aontais Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme trí 
chistiú an Aontais a dhíriú ar chuspóirí 
glasa. Leis an Rialachán seo, cuirtear chun 
feidhme ceann de na tosaíochtaí a leagtar 
amach sa Teachtaireacht maidir leis an 

(1) Leis an gcreat rialála lena rialaítear 
beartas comhtháthaithe an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an 
chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, 
rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais 
an Aontais Comhaontú Pháras, agus go 
háirithe a sprioc a leagtar amach in 
Airteagal 2 de, agus Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur 
chun feidhme trí chistiú an Aontais a dhíriú 
ar chuspóirí atá inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil agus na sochaí de. Leis an 



gComhaontú Glas don Eoraip (‘An 
Comhaontú Glas don Eoraip’) agus is cuid 
é den Phlean Infheistíochta d'Eoraip 
Inbhuanaithe lena gcuirtear maoiniú 
tiomnaithe ar fáil faoin Sásra um Aistriú 
Cóir i gcomhthéacs an bheartais 
chomhtháthaithe chun aghaidh a thabhairt 
ar na costais eacnamaíocha agus shóisialta 
a bhaineann leis an aistriú chuig geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, ina ndéantar aon astaíochtaí 
gás ceaptha teasa atá fágtha a chúiteamh le 
hionsúcháin choibhéiseacha.

Rialachán seo, cuirtear chun feidhme ceann 
de na tosaíochtaí a leagtar amach sa 
Teachtaireacht maidir leis an gComhaontú 
Glas don Eoraip (‘An Comhaontú Glas don 
Eoraip’)11 agus is cuid é den Phlean 
Infheistíochta d’Eoraip Inbhuanaithe12 lena 
gcuirtear maoiniú tiomnaithe ar fáil faoin 
Sásra um Aistriú Cóir i gcomhthéacs an 
bheartais chomhtháthaithe chun tacú le 
críocha an Aontais agus lena n-
áitritheoirí, go háirithe na daoine is 
leochailí, dul i ngleic leis na dúshláin 
eacnamaíocha shóisialta den aistriú chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de, tíosach ar fhuinneamh 
agus ar acmhainní agus ciorclach faoi 
2050 ar a dhéanaí, ina ndéantar aon 
astaíochtaí gás ceaptha teasa atá fágtha a 
chúiteamh le hionsúcháin choibhéiseacha, 
agus ina ndéantar caipiteal nádúrtha an 
Aontais agus sláinte agus folláine na 
ndaoine a chosaint agus a fheabhsú.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Tá an t-aistriú chuig geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na aeráide 
de ar cheann de na cuspóirí beartais is 
tábhachtaí atá ag an Aontas. An 
12 Nollaig 2019, d’fhormhuinigh an 
Chomhairle Eorpach an cuspóir Aontas a 
bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach faoi 2050, i gcomhréir le 
cuspóirí Chomhaontú Pháras. Cé go 
mbainfidh gach réigiún agus gach Ballstát 
leas as an gcomhrac i gcoinne an athraithe 
aeráide agus an díghrádaithe comhshaoil 
san fhadtéarma agus go gcuirfidh sin 
deiseanna agus dúshláin ar fáil do chách sa 

(2) Tá an t-aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na aeráide de, 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
de, tíosach ar fhuinneamh agus ar 
acmhainní agus ciorclach ar cheann de na 
cuspóirí beartais is tábhachtaí atá ag an 
Aontas agus teastóidh infheistíochtaí 
suntasacha breise uaidh. An 
12 Nollaig 2019, d’fhormhuinigh an 
Chomhairle Eorpach an cuspóir Aontas a 
bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach faoi 2050, mar bhealach 
chun rannchuidiú le cuspóirí 
Chomhaontú Pháras a bhaint amach. Cé 



mheántéarma, ní thosaíonn gach ceann acu 
ar a n-aistriú ón bpointe céanna agus níl an 
cumas freagartha céanna acu. Tá roinnt acu 
sin níos forbartha ná cinn eile, ach bíonn 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch níos 
leithne ag an aistriú ar na réigiúin sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise, go háirithe gual, lignít, móin agus 
sceall ola, nó ar thionscail atá dian ar gháis 
cheaptha teasa. I gcás den sórt sin, 
cruthaítear an baol go mbeidh aistriú ar 
luasanna éagsúla san Aontas i dtaca leis an 
ngníomhú ar son na haeráide, ach an baol 
freisin go dtiocfadh méadú ar na bearnaí 
idir na réigiúin, rud a dhéanfadh dochar do 
chuspóirí an chomhtháthaithe shóisialta, 
eacnamaíoch agus chríochaigh.

go ndéanfaidh bearta chun comhrac i 
gcoinne an athraithe aeráide agus an 
díghrádaithe comhshaoil leasanna 
foriomlána a sholáthair san fhadtéarma, 
cuireann siad deiseanna agus dúshláin ar 
fáil do chách sa mheántéarma, ós rud é 
nach dtosaíonn gach duine, gach críoch 
agus gach Ballstát a n-aistriú ón bpointe 
céanna ná níl an cumas freagartha céanna 
acu. Tá roinnt acu sin níos forbartha ná 
cinn eile, ach bíonn tionchar sóisialta agus 
eacnamaíoch níos leithne ag an aistriú ar na 
réigiúin sin a bhíonn ag brath go mór ar 
bhreoslaí iontaise, go háirithe gual, lignít, 
móin agus sceall ola, nó ar thionscail atá 
dian ar gháis cheaptha teasa. I gcás den sórt 
sin, cruthaítear an baol go mbeidh aistriú ar 
luasanna éagsúla san Aontas i dtaca leis an 
ngníomhú ar son na haeráide, ach an baol 
freisin go dtiocfadh méadú ar na bearnaí 
idir na réigiúin, rud a dhéanfadh dochar do 
chuspóirí an chomhtháthaithe shóisialta, 
eacnamaíoch agus chríochaigh.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Chun go n-éireoidh leis an aistriú, 
ní mór dó a bheith cothrom agus inghlactha 
go sóisialta ag cách. Dá bhrí sin, ní mór 
don Aontas agus do na Ballstáit araon na 
himpleachtaí eacnamaíocha agus sóisialta a 
bheidh aige a chur san áireamh ón tús, agus 
leas a bhaint as gach ionstraim a 
d’fhéadfadh a bheith ann chun 
drochiarmhairtí a mhaolú. Tá ról 
tábhachtach ag buiséad an Aontais i ndáil 
leis sin.

(3) Chun go n-éireoidh leis an aistriú, 
ní mór dó a bheith dírithe ar an duine, 
cothrom, cuimsitheach agus inghlactha go 
sóisialta ag cách, agus ní mór dó 
neamhionannais a laghdú agus gan aon 
duine a fhágáil ar lár. Dá bhrí sin, ní mór 
don Aontas agus do na Ballstáit araon a 
impleachtaí eacnamaíocha, comhshaoil 
agus sóisialta a chur san áireamh ón tús, 
agus úsáid a bhaint as gach ionstraim a 
d’fhéadfadh a bheith ann chun 
drochiarmhairtí a sheachaint, agus a 
mhaolú, i gcás ina bhfuil siad 
dosheachanta, agus deiseanna nua a 
chruthú do na daoine na críocha is mó a 
ndéantar difear dóibh. Tá ról tábhachtach 
ag buiséad an Aontais i ndáil leis sin.



Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) Is deis é an t-aistriú chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh carbóin 
de chun níos mó post a chruthú freisin. 
De réir eagrán 2019 den athbhreithniú 
bliantúil ar Fhostaíocht agus ar 
Fhorbairtí Sóisialta san Eoraip (ESDE) 
ón gCoimisiún, méadóidh an t-aistriú 
chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh 
carbóin de líon na bpost a bheidh ar fáil. 
Faoi 2030, táthar ag dréim leis go 
gcruthóidh an t-aistriú 1.2 milliún post 
breise san Aontais, anuas ar an 12 
mhilliún post nua a bhfuiltear ag dréim 
leo cheana féin. De réir an Choimisiúin, 
d’fhéadfadh an t-aistriú maolú a 
dhéanamh ar an deighilt oibre leanúnach 
atá tagtha chun cinn de thoradh an 
uathoibrithe agus an digitithe trí phoist a 
chruthú freisin i lár an scála dáilte pá 
agus scileanna, go háirithe i réimsí na 
tógála agus na monaraíochta.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3b) Tá éascú buiséadach an Aontais 
agus ionstraimí feabhsaithe maidir le 
beartas comhtháthaithe bunriachtanach i 
bhfianaise drochiarmhairtí eacnamaíocha 
agus sóisialta phaindéim COVID-19 atá 
ann sna Ballstáit faoi láthair. Ba cheart 
go mbeadh na Ballstáit saor a leithreasaí 
idir cistí, míreanna caiteachais agus 
tosaíochtaí a atreorú i gcomhréir lena 
riachtanais eacnamaíocha agus 
shóisialta, gan beann ar chuspóirí maidir 
le díriú téamach agus coinníollacht 
mhaicreacnamaíoch agus/nó pholaitiúil 



an Aontais.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Mar a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa 
Phlean Infheistíochta d'Eoraip 
Inbhuanaithe, ba cheart go mbeadh Sásra 
um Aistriú Cóir comhlántach do na 
gníomhaíochtaí eile faoin gcéad chreat 
airgeadais ilbhliantúil eile don tréimhse ó 
2021 go 2027. Ba cheart dó rannchuidiú le 
dul i ngleic leis na hiarmhairtí sóisialta 
agus eacnamaíocha a bhainfeadh leis an 
aistriú chuig neodracht ó thaobh na 
haeráide de san Aontas Eorpach tríd an 
gcaiteachas ó bhuiséad an Aontais ar 
chuspóirí aeráide agus sóisialta a thabhairt 
le chéile ar an leibhéal réigiúnach.

(4) Mar a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa 
Phlean Infheistíochta d’Eoraip 
Inbhuanaithe, ba cheart go mbeadh Sásra 
um Aistriú Cóir comhlántach do na 
gníomhaíochtaí eile faoin gcéad chreat 
airgeadais ilbhliantúil eile don tréimhse ó 
2021 go 2027. Ba cheart dó tacú le daoine 
agus críocha dul i ngleic leis na tionchair 
shóisialta, chomhshaoil agus 
eacnamaíocha a bhaineann le haistriú chuig 
neodracht ó thaobh na haeráide de san 
Aontas tríd an gcaiteachas ó bhuiséad an 
Aontais ar chuspóirí aeráide, comhshaoil, 
eacnamaíocha, agus sóisialta a thabhairt le 
chéile ar an leibhéal réigiúnach, agus 
freisin i bhfianaise thionchair 
ghéarchéim COVID-19.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (CUAC) atá ar 
cheann de cholúin an tSásra um Aistriú 
Cóir a chuirtear chun feidhme faoin 
mbeartas comhtháthaithe. Is é an aidhm atá 
le CUAC maolú a dhéanamh ar 
dhrochiarmhairtí an aistrithe aeráide trí 
thacaíocht a thabhairt sna críocha is mó a 
n-imríonn siad tionchar orthu agus do na 
hoibrithe lena mbaineann. I gcomhréir le 
cuspóir sonrach CUAC, ba cheart do na 
gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó 
CUAC rannchuidiú go díreach chun laghdú 

(5) Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (CUAC) atá ar 
cheann de cholúin an tSásra um Aistriú 
Cóir a chuirtear chun feidhme faoin 
mbeartas comhtháthaithe. Is é an aidhm atá 
le CUAC ná tacú leis na gníomhaíochtaí 
atá dírithe ar aistriú cóir agus rathúil 
chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh 
na haeráide de, agus dhrochiarmhairtí an 
aistrithe aeráide agus comhshaoil a 
sheachaint, agus a mhaolú i gcás ina bhfuil 
siad dosheachanta, trí thacaíocht agus 
deiseanna nua a sholáthar do na daoine 



a dhéanamh ar thionchar an aistrithe trí 
mhaoiniú a dhéanamh ar éagsúlú agus 
nuachóiriú an gheilleagair áitiúil agus trí 
mhaolú a dhéanamh ar na iarmhairtí 
diúltacha ar an bhfostaíocht. Léirítear sin 
i gcuspóir sonrach CUAC, a bhunaítear ar 
an leibhéal céanna agus a liostaítear in 
éineacht leis na cuspóirí beartais a leagtar 
amach in Airteagal [4] de Rialachán AE 
[RFC nua].

agus na críocha is mó a dhéanann siad 
difear dóibh, go háirithe na hoibrithe lena 
mbaineann go díreach. I gcomhréir le 
cuspóir sonrach CUAC, ba cheart do na 
gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó 
CUAC rannchuidiú go díreach chun an t-
aistriú a éascú agus tionchar an aistrithe a 
laghdú trí dheiseanna nua fostaíochta 
inbhuanaithe a chruthú, trí 
dhrochthorthaí ar an bhfostaíocht agus 
drochiarmhairtí sóisialta a mhaolú a 
d’fhéadfadh dídhaonrú sna réigiúin is mó 
dhéantar difear dóibh a bheith mar 
thoradh orthu agus trí mhaoiniú a 
dhéanamh ar éagsúlú agus nuachóiriú an 
gheilleagair áitiúil, trí thacaíocht dhíreach 
a thabhairt do ghníomhaíochtaí atá 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
agus na sochaí de. Léirítear sin i gcuspóir 
sonrach CUAC, a bhunaítear ar an leibhéal 
céanna agus a liostaítear in éineacht leis na 
cuspóirí beartais a leagtar amach in 
Airteagal [4] de Rialachán AE [RFC nua].

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Ba cheart go mbeadh méid CUAC 
i gcomhréir le riachtanais aistrithe 
aeráide agus comhshaoil atá cóir. Ba 
cheart cistiú a sholáthar do gach Ballstát 
chun tacú lena aistriú le béim ar leith ar 
chríocha mianadóireachta guail, ina 
ndéantar gual a shaothrú fós agus, 
freisin, ar chríocha ina dtarlaíonn 
athruithe tábhachtacha struchtúracha 
mar iarmhairt ar ghníomhaíochtaí 
mianadóireachta a chéimniú amach.

Leasú 10

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 i leith Comhaontú 
Pháras a chur chun feidhme, i gcomhréir 
leis an ngealltanas maidir le Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe agus i gcomhréir leis 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 agus dlús a chur leis an 
aistriú aeráide chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 
2050 ar a dhéanaí. Is acmhainní breise iad 
na hacmhainní ó imchlúdach airgeadais 
CUAC dá chuid féin a chuirtear leis na 
hinfheistíochtaí is gá chun an sprioc 
foriomlán go mbeadh 40% den chaiteachas 
as buiséad an Aontais ag rannchuidiú le 
cuspóirí aeráide a bhaint amach. 
Rannchuideoidh na hacmhainní a aistrítear 
ón gCiste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa (CFRE) agus ón gCiste Sóisialta 
na hEorpa Plus (CSE+) leis an sprioc sin 
a bhaint amach, má chineann na Ballstáit 
amhlaidh.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Ní féidir an t-aistriú chuig 
neodracht ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach le hacmhainní ó CUAC 
agus leo sin amháin. Déanfaidh an dá 
cholún eile den Sásra um Aistriú Cóir 
sraith bhreise de bhearta agus deiseanna 
maoinithe a chur ar fáil, taobh le CUAC, 
leis an gcuspóir an t-aistriú a éascú agus 
dlús a chur leis sna réigiúin is mó a 
ndéantar difear dóibh. Meallfaidh scéim 



thiomnaithe um aistriú cóir faoi InvestEU 
infheistíochtaí príobháideacha chun 
tairbhe na réigiún i mbun aistrithe agus 
cuideoidh sí lena ngeilleagair foinsí fáis 
nua a fháil amhail tionscadail 
dhícharbónaithe, éagsúlú eacnamaíoch 
na réigiún, fuinneamh, iompar agus 
bonneagar sóisialta. Déanfar saoráid 
iasachta don earnáil phoiblí le tacaíocht ó 
bhuiséad an Aontais ag an mBanc 
Eorpach Infheistíochta a úsáid le 
haghaidh iasachtaí lamháltais don 
earnáil phoiblí, mar shampla maidir le 
hinfheistíochtaí i mbonneagar fuinnimh 
agus iompair, i líonraí téimh ceantair, 
agus in athchóiriú nó insliú foirgneamh.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6b) Is é atá i gceist le haistriú cóir, 
freisin, ná tacaíocht a thabhairt dóibh 
siúd is mó a ndéanann an t-athrú aeráide 
difear dóibh. Buailfidh tionchair an 
athraithe aeráide roinnt réigiún agus 
pobal ar bhonn neamhréireach, ar 
réigiúin agus pobail iad nach mór a 
chothú, de réir mheon na 
dlúthpháirtíochta Eorpaí.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ba cheart na hacmhainní ó CUAC a 
bheith ina gcomhlánú ar na hacmhainní a 
bheidh ar fáil faoin mbeartas 
comhtháthaithe.

(7) Ba cheart do na hacmhainní ó 
CUAC a bheith comhlántach le 
hacmhainní atá ar fáil faoin mbeartas 
comhtháthaithe, gan dochar do chuspóirí 
eile de bheartas comhtháthaithe agus do 
leithdháiltí airgeadais atá 
clársceidealaithe le haghaidh spriocanna 



eile faoi CFRE agus CSF+.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Is dúshlán le haghaidh na mBallstát 
uile é an t-aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. Beidh sé 
ina dhúshlán ar leith do na Ballstáit sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise nó ar ghníomhaíochtaí 
tionsclaíocha atá dian ar gháis cheaptha 
teasa ar gá deireadh a chur leo go 
céimnitheach nó ar gá iad a oiriúnú i 
ngeall ar an aistriú agus nach bhfuil na 
hacmhainní airgeadais acu chun é sin a 
dhéanamh. Dá bhrí sin ba cheart go 
gcumhdódh CUAC gach Ballstát, ach ba 
cheart go léireodh dáileadh a acmhainní 
airgeadais cumas na mBallstát na 
hinfheistíochtaí atá riachtanach chun 
déileáil leis an aistriú i dtreo neodracht ó 
thaobh na haeráide de a mhaoiniú.

(8) Is dúshláin é an t-aistriú aeráide 
agus comhshaoil do na Ballstáit uile, ach 
tabharfar isteach deiseanna nua leis san 
fhadtéarma, freisin. Beidh sé ina dhúshlán 
ar leith do na Ballstáit sin a bhíonn ag brath 
go mór ar bhreoslaí iontaise soladacha, 
ach freisin ar ghníomhaíochtaí 
tionsclaíocha atá dian ar gháis cheaptha 
teasa. Beidh gá na gníomhaíochtaí sin a 
chéimniú amach nó a choigeartú de bharr 
an aistrithe chuig aeráidneodracht, agus 
slándáil an tsoláthair maidir le 
fuinneamh atá inacmhainne, sábháilte 
agus inbhuanaithe a áirithiú ag an am 
céanna. Ba cheart do CUAC, dá bhrí sin, 
na Ballstáit uile a chumhdach, ach ba 
cheart go léireodh dáileadh a acmhainní 
airgeadais cumas na mBallstát na 
hinfheistíochtaí atá riachtanach chun 
déileáil leis an aistriú i dtreo neodracht ó 
thaobh na haeráide de a mhaoiniú.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Chun creat airgeadais iomchuí a 
leagan amach le haghaidh CUAC, ba 
cheart don Choimisiún miondealú bliantúil 
a leagan amach de na leithdháiltí atá le fáil 
in aghaidh an Bhallstáit faoi sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post, 
bunaithe ar chritéir oibiachtúla.

(9) Chun creat airgeadais iomchuí a 
leagan amach le haghaidh CUAC, ba 
cheart don Choimisiún miondealú bliantúil 
a leagan amach de na leithdháiltí atá le fáil 
in aghaidh an Bhallstáit faoi sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post, 
bunaithe ar chritéir oibiachtúla agus 
coinníollachtaí soiléire.



Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil 
an Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú. Ba cheart d’infheistíochtaí a 
thacaíonn le geilleagair áitiúla agus atá 
inbhuanaithe san fhadtéarma, agus cuspóirí 
uile an Chomhaontaithe Ghlais á gcur san 
áireamh, a bheith san áireamh sa liosta 
infheistíochtaí. Ba cheart do na tionscadail 
a dtugtar maoiniú dóibh rannchuidiú le 
haistriú go geilleagar ciorclach atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. I gcás 
earnálacha atá ag dul i léig, cosúil le 
táirgeadh fuinnimh atá bunaithe ar ghual, 
lignít, móin agus sceall ola nó 
gníomhaíochtaí eastósctha le haghaidh na 
mbreoslaí iontaise soladacha sin, ba cheart 
an tacaíocht a nascadh le céimniú amach na 
gníomhaíochta agus an laghdú 
comhfhreagrach ar leibhéal na fostaíochta. 
I dtaca le hearnálacha ina bhfuil athrú ó 
bhonn ar siúl a bhfuil leibhéil arda 
astaíochtaí gás ceaptha teasa acu, ba cheart 
gníomhaíochtaí nua a chur chun cinn leis 
an tacaíocht trí theicneolaíochtaí nua, 
próisis nua nó táirgí nua a chur in úsáid, a 
mbeidh laghdú suntasach ar astaíochtaí mar 
thoradh leo, i gcomhréir le cuspóirí aeráide 
AE 2030 agus neodracht ó thaobh na 
haeráide de san Aontas Eorpach faoi 
205013 fad agus a dhéantar fostaíocht a 
choinneáil ar bun agus a fheabhsú agus 
díghrádú an chomhshaoil a sheachaint ag 
an am céanna. Ba cheart aird ar leith a 
thabhairt freisin ar ghníomhaíochtaí lena 
ndéantar nuálaíocht agus taighde in 
ardteicneolaíochtaí agus i dteicneolaíochtaí 
inbhuanaithe a fheabhsú, agus i réimsí an 
digitithe agus na nascachta chomh maith, 
ar choinníoll go gcabhraíonn bearta den 
sórt sin chun na fo-iarmhairtí diúltacha a 

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil 
an Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú. Ba cheart infheistíochtaí a 
thacaíonn le pobail, oibrithe, geilleagair 
áitiúla agus atá inbhuanaithe sa 
mheántéarma agus go dtí an fadtéarma, 
agus cuspóirí uile an Chomhaontaithe 
Ghlais agus Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta a bheith san áireamh sa liosta 
infheistíochtaí. Ba cheart do na tionscadail 
a dtugtar maoiniú dóibh rannchuidiú le 
haistriú go geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de, tíosach ar 
fhuinneamh agus ar acmhainní agus 
ciorclach. Ba cheart infheistíochtaí i 
bhfoinsí fuinnimh idirthréimhseacha, 
amhail gás nádúrtha, a bheith incháilithe 
le haghaidh tacaíochta má dhéantar 
laghdú suntasach ar astaíochtaí gás 
ceaptha teasa mar thoradh ar 
infheistíochtaí den sórt sin, agus má 
fhágann siad gur féidir gás inathnuaite a 
úsáid mar rogha mhalartach 
inbhuanaithe. Thairis sin, ba cheart dóibh 
a bheith comhsheasmhach le Rialachán 
(EU) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle12a, ach amháin má 
thugann Ballstát údar sa phlean 
críochach um aistriú cóir leis an ngá atá 
le tacaíocht a thabhairt dóibh agus dá 
gcomhsheasmhacht le cuspóir 
aeráidneodrachta an Aontais. I gcás 
earnálacha atá ag dul i léig, cosúil le 
táirgeadh fuinnimh atá bunaithe ar ghual, 
lignít, móin agus sceall ola nó 
gníomhaíochtaí eastósctha le haghaidh na 
mbreoslaí soladacha iontaise sin, ba cheart 
an tacaíocht a nascadh le céimniú amach na 
gníomhaíochta laistigh de thréimhse ama 



bhaineann le haistriú i dtreo geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a mhaolú, agus go 
rannchuidíonn siad leis.

atá comhsheasmhach le hoibleagáidí an 
Aontais faoi Chomhaontú Pháras agus a 
nascadh leis an laghdú comhfhreagrach ar 
leibhéal na fostaíochta. I dtaca le 
hearnálacha ina bhfuil athrú ó bhonn ar siúl 
agus a bhfuil leibhéil arda astaíochtaí gás 
ceaptha teasa iontu, ba cheart 
gníomhaíochtaí nua a chur chun cinn leis 
an tacaíocht trí theicneolaíochtaí nua, 
próisis nua nó táirgí nua a chur in úsáid, a 
mbeidh laghdú suntasach ar astaíochtaí mar 
thoradh orthu, i gcomhréir le spriocanna 
aeráide agus fuinnimh an Aontais faoi 
2030 agus cuspóirí aeráidneodrachta an 
Aontais faoi 205013 fad agus a dhéantar 
fostaíocht a choinneáil ar bun agus a 
fheabhsú agus díghrádú an chomhshaoil a 
sheachaint ag an am céanna. Ba cheart aird 
ar leith a thabhairt freisin ar 
bhochtaineacht fuinnimh a chomhrac, 
ghníomhaíochtaí lena ndéantar cur in úsáid 
ardteicneolaíochtaí agus i dteicneolaíochtaí 
inbhuanaithe a fheabhsú, lena n-áirítear 
iad siúd atá bunaithe ar Intleacht 
Shaorga, agus i réimsí an digitithe agus na 
nascachta chomh maith, ar choinníoll go 
gcabhraíonn bearta den sórt sin chun na fo-
iarmhairtí diúltacha a bhaineann le haistriú 
aeráide agus comhshaoil a mhaolú, agus 
go rannchuidíonn siad le hastaíochtaí gás 
ceaptha teasa agus úsáid acmhainní 
nádúrtha a laghdú go suntasach. Tá 
infheistíochtaí i ngeilleagar bithbhunaithe 
a fhaightear ar bhonn inbhuanaithe agus 
atá ciorclach, agus infheistíochtaí in 
athbhunú éiceachóras díghrádaithe 
riachtanach chun an sprioc a bhaint 
amach maidir le haeráidneodracht a 
bheith ann faoi 2050. Tá infheistíochtaí 
den sórt sin costasach, agus ba cheart go 
mbeadh gach Ballstát incháilithe le 
haghaidh tacaíochta gan beann ar a 
acmhainneacht airgeadais. 

_________________ _________________
12a Rialachán (AE) Uimh. 2020/852 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 18 Meitheamh 2020 
maidir le creat a bhunú chun 
infheistíocht inbhuanaithe a éascú agus 



lena leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh. 2019/2088, (IO L 198, 22.6.2020, 
lch. 13).

13 Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.

13Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10a) Ba cheart do CUAC tacú le 
gníomhaíochtaí agus le húsáid 
teicneolaíochtaí, ar rudaí iad atá 
inmharthana san fhadtéarma agus nach 
mbeidh ag brath ar fhóirdheontais chun 
oibriú i ndiaidh an uas-scálaithe tosaigh. 
Níor cheart go gcuirfeadh na 
gníomhaíochtaí a dtugtar tacaíocht dóibh 
bac ar fhorbairt agus ar úsáid na 
roghanna malartacha ísealcharbóin nó 
gaibhniú sócmhainní atá díobhálach do 
chuspóirí aeráidneodrachta agus 
comhshaoil a éascú, agus a saolré a chur 
san áireamh.

Réasúnú

Déanann ailíniú le Tacsanomaíocht AE maidir le Maoinithe Inbhuanaithe arna chomhaontú 
idir na trí institiúid comhtháú beartas a éascú, lena n-áirítear beartais aeráide agus 
chomhshaoil, agus caiteachas buiséid AE. Foráiltear le Tacsanomaíocht AE creat bunúsach 
tagartha chun a mheas an bhfuil na hinfheistíochtaí inbhuanaithe. Ní thacóidh CUAC le 
gníomhaíochtaí a thiocfadh salach ar chuspóirí aeráide nó comhshaoil an Chomhaontaithe 
Ghlais.



Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Chun na saoránaigh is leochailí ó 
thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, ba 
cheart go gcumhdódh CUAC uas-sciliú 
agus athsciliú na n-oibrithe a n-imrítear 
tionchar orthu freisin, agus é mar aidhm 
leis cabhrú leo iad féin a chur in oiriúint do 
dheiseanna nua fostaíochta, chomh maith 
le cúnamh chun post a chuardach a 
sholáthair do chuardaitheoirí poist agus iad 
a chuimsiú go gníomhach sa mhargadh 
saothair.

(11) Chun na daoine is mó a ndéanann 
an t-aistriú aeráide agus comhshaoil difear 
dóibh a chosaint, ba cheart go gcumhdódh 
CUAC uas-sciliú agus athsciliú na n-
oibrithe a ndéantar difear dóibh freisin, 
mar aon le daoine féinfhostaithe agus 
dífhostaithe, agus é mar aidhm leis sin 
cabhrú leo iad féin a chur in oiriúint do 
dheiseanna nua fostaíochta, chomh maith 
le cúnamh gníomhach agus pearsantaithe 
chun post a chuardach a sholáthair do gach 
catagóir de chuardaitheoirí poist agus a 
gcuimsiú gníomhach sa tsochaí, agus 
comhionannas inscne á urramú agus 
cothromaíocht inscne á saothrú ag an am 
céanna.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) Tá ról tábhachtach ag CUAC 
maidir le hiarmhairtí sóisialta taobh 
amuigh den gheilleagar a mhaolú agus 
níor cheart gur ionstraim maidir le 
hinfheistíochta gnó amháin a bheadh 
ann. Féadfaidh an t-aistriú chuig 
aeráidneodracht éilimh a chur ar na 
réigiúin a ndéanann sé difear dóibh agus 
ar na daoine atá ina gcónaí iontu. Ní 
hamháin go bhfuil riosca de chaillteanas 
post ann, ach i measc rioscaí eile tá 
caillteanas ó cháin ioncaim áitiúil, chomh 
maith le himirce oibrithe, rudaí lena 
bhfágtar daoine óga agus aosta ar gcúl, 
agus d’fheadfadh sé go gcuirfí deireadh le 
seirbhísí áirithe, go háirithe do 
mhianadóirí guail. Príomhchuid chun 



aistriú atá cóir go sóisialta a áirithiú nach 
bhfágfaidh aon duine ar lár is ea 
infheistíocht i mbonneagar sóisialta chun 
ardleibhéal seirbhísí a áirithiú do dhaoine 
atá ina gcónaí i limistéir a bhfuil difear 
déanta dóibh agus chun an caillteanas 
seirbhísí a fhrithchothromú. Ba cheart go 
ndéanfaí bearta le CUAC chun cúlú 
eacnamaíoch a chosc agus chun a 
áirithiú go mbeidh athrú á fhormhuiniú 
ag an bpobal áitiúil agus go ndéanfar na 
seirbhísí atá ar fáil sa phobal áitiúil agus 
an bonneagar maidir le seirbhísí sláinte, 
seirbhísí sóisialta agus an daonlathas 
áitiúil a fheabhsú.

Leasú 20

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 

(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 d’infheistíocht 
tháirgiúil, agus béim ar leith á leagan ar 
infheistíocht 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 go gceadófaí 
infheistíochtaí i saoráidí tionsclaíocha atá 
ann cheana, lena n-áirítear iad sin a 
chumhdaítear faoi Chóras Trádála 
Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh, má 
rannchuidíonn siad leis an aistriú chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh 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 
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.

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, agus mura ndéantar maoiniú a 
fhaightear faoi Treoir 2003/87/CE a 
fhorlíonadh leo. Ba cheart réasúnú a 
thabhairt le haon infheistíocht den sórt sin 
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.

__________________ ______________________
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).  

14Treoir 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).  

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12a) Is gá rialacha an Aontais maidir le 
Státchabhair a bheith solúbtha chun go 
mbeidh réigiúin incháilithe atá i mbun 
aistrithe in ann infheistíochtaí 
príobháideacha a mhealladh. Agus 
dréachtú á dhéanamh aige ar na 



treoirlínte nua, ba cheart don Choimisiún, 
dá bhrí sin, na fadhbanna a bhaineann le 
hathrú struchtúrach sna réigiúin lena 
mbaineann a chur san áireamh, chun a 
áirithiú go dtabharfar solúbthacht 
leordhóthanach do na réigiúin sin chun a 
dtionscadail a chur i gcrích ar bhealach 
atá inmharthana go sóisialta agus go 
heacnamaíoch.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12b) Níor cheart tacaíocht trí CUAC 
d’infheistíocht tháirgiúil i bhfiontair nach 
FBManna iad a theorannú do na limistéir 
atá incháilithe do státchabhair faoi na 
rialacha is infheidhme maidir le 
Státchabhair de bhun phointí (a) agus (c) 
d’Airteagal 107(3) CFAE. Os a choinne 
sin, leis na rialacha maidir leis an 
státchabhair, ba cheart go mbeadh gach 
réigiún a fhaigheann cúnamh trí CUAC 
in ann dul i ngleic go héifeachtach leis an 
mbagairt go gcaillfí poist ag céim luath. 
Ba cheart an méid sin a áirithiú, freisin, 
trí Rialachán (AE) Uimh. 651/2014  ón 
gCoimisiún1a a oiriúnú dá réir sin.
________________
1a Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena 
ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe 
cabhrach comhoiriúnach leis an margadh 
inmheánach i gcur i bhfeidhm 
Airteagal 107 agus Airteagal 108 den 
Chonradh (IO L 187, 26.6.2014, lch. 1).

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú



(12c) Ba cheart an deis a thabhairt do 
na réimsí is mó a ndéanann an t-aistriú 
chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh 
aeráide de difear dóibh aghaidh a 
thabhairt go gníomhach ar an athrú 
struchtúrach lena mbaineann a luaithe is 
féidir. Éilítear leis sin coigeartuithe ar an 
dlí maidir le Státchabhair, mar shampla 
trí bhíthin treoirlíne nua ón gCoimisiún 
ar bhonn pointe (b) nó (c) 
d’Airteagal 107(3) CFAE, ionas go n-
áirithítear go bhfuil cabhair incheadaithe 
faoi na rialacha is infheidhme gan beann 
ar stádas na réigiún a fhaigheann 
cúnamh;

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Chun solúbthacht a sholáthar le 
haghaidh clársceidealú acmhainní CUAC 
faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh 
fáis agus post, ba cheart go mbeadh sé 
indéanta clár neamhspleách CUAC a 
ullmhú nó acmhainní CUAC a 
chlársceidealú i dtosaíocht thiomnaithe 
amháin nó níos mó laistigh de chlár a 
fhaigheann tacaíocht ó Chiste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa 
(CFRE), ó Chiste Sóisialta na hEorpa 
Plus (CSE+) nó ón gCiste Comhtháthaithe. 
I gcomhréir le hAirteagal 21a de Rialachán 
(AE) [CFR nua], ba cheart acmhainní 
CUAC a threisiú le maoiniú comhlántach ó 
CFRE agus ó CSE+. Ba cheart do na 
méideanna faoi seach a aistrítear ó CFRE 
agus ó CSE+ a bheith ag teacht leis na 
cineálacha oibríochtaí a leagtar amach sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir.

(13) Chun solúbthacht a sholáthar le 
haghaidh clársceidealú acmhainní CUAC 
faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh 
fáis agus post, ba cheart go mbeadh sé 
indéanta clár neamhspleách CUAC a 
ullmhú nó acmhainní CUAC a 
chlársceidealú i dtosaíocht thiomnaithe 
amháin nó níos mó laistigh de chlár a 
fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+ nó 
ón gCiste Comhtháthaithe. I gcomhréir le 
hAirteagal 21a de Rialachán (AE) [CFR 
nua], is féidir acmhainní CUAC a threisiú 
le maoiniú comhlántach ó CFRE agus ó 
CSE+. Ba cheart do na méideanna faoi 
seach a aistrítear ó CFRE agus ó CSE+ a 
bheith ag teacht leis na cineálacha 
oibríochtaí a leagtar amach sna pleananna 
críochacha um aistriú cóir.

Leasú 25

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 chóir 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 na 
hearnálacha agus na pobail uile a ndéantar 
difear dóibh.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14a) Ba cheart go mbeadh leithdháiltí 
airgeadais ó CUAC coinníollach ar na 
Ballstáit a dtiomantas do sprioc 
aeráidneodrachta an Aontais faoi 2050 a 
bheith foirmhuinithe agus léirithe acu 
agus Straitéis Fhadtéarma atá 
comhsheasmhach le Comhaontú Pháras 
agus a chuspóir teochta a ghlacadh. I 
gcás nach ndéanann Ballstát na 
coinníollacha sin a chomhlíonadh, ba 
cheart 50% de na leithdháiltí bliantúla 
don Bhallstát lena mbaineann a fhionraí 
go dtí go bhfuil an tiomantas sin 
foirmhuinithe agus léirithe ag an 



mBallstát sin.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na críocha ina 
mbeidh an tionchar is diúltaí a shainaithint, 
críocha is ceart tacaíocht CUAC a dhíriú 
orthu agus tuairisc a thabhairt ar 
ghníomhaíochtaí sonracha atá le déanamh 
chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach, go háirithe i 
ndáil le saoráidí ina bhfuil táirgeadh 
breoslaí iontaise nó gníomhaíochtaí eile atá 
dian ar gháis cheaptha teasa ar siúl a 
thiontú nó a dhúnadh. Ba cheart do na 
críocha sin a bheith sainmhínithe go beacht 
agus ag freagairt do réigiúin NUTS 
leibhéal 3 nó a bheith ina gcodanna díobh. 
Ba cheart mionsonraí a bheith sna 
pleananna ar dhúshláin agus riachtanais na 
gcríoch sin agus na cineálacha oibríochtaí 
atá de dhíth a shainaithint ar dhóigh a 
áiritheoidh go ndéanfaí gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha a fhorbairt ar bhonn 
comhleanúnach atá ag teacht leis an aistriú 
chuig neodracht ó thaobh na haeráide de 
agus cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais 
freisin. Níor cheart ach d’infheistíochtaí atá 
i gcomhréir leis na pleananna um aistriú 
tacaíocht airgeadais a fháil ó CUAC. Ba 
cheart do na pleananna críochacha um 
aistriú cóir a bheith mar chuid de na cláir (a 
fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+, ón 
gCiste Comhtháthaithe nó ó CUAC, de réir 
an cháis) atá formheasta ag an gCoimisiún.

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na daoine agus na 
críocha ar a mbeidh an tionchar is diúltaí a 
shainaithint, daoine agus críocha is ceart 
tacaíocht CUAC a dhíriú orthu agus 
tuairisc a thabhairt ar ghníomhaíochtaí 
sonracha atá le déanamh chun geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach, go háirithe i ndáil le saoráidí 
ina bhfuil táirgeadh breoslaí iontaise nó 
gníomhaíochtaí eile atá dian ar gháis 
cheaptha teasa ar siúl a thiontú nó a 
dhúnadh laistigh de thréimhse ama atá 
comhsheasmhach le hoibleagáidí an 
Aontais faoi Chomhaontú Pháras. Ba 
cheart do na críocha sin a bheith 
sainmhínithe go beacht agus ag freagairt do 
réigiúin NUTS leibhéal 3 nó a bheith ina 
gcodanna díobh. Ba cheart mionsonraí a 
bheith sna pleananna ar dhúshláin, 
deiseanna agus riachtanais infheistíochta 
na gcríoch sin agus na cineálacha 
oibríochtaí atá de dhíth a shainaithint ar 
dhóigh a áiritheoidh go ndéanfaí 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá aeráid-
díonach agus atá inbhuanaithe ó thaobh 
comhshaoil de a fhorbairt ar bhonn 
comhleanúnach atá ag teacht leis an aistriú 
chuig neodracht ó thaobh na haeráide de 
agus cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais 
freisin. Níor cheart tacaíocht airgeadais ó 
CUAC a thabhairt d’infheistíochtaí seachas 
iad siúd atá i gcomhréir leis na pleananna 
aistrithe. Ba cheart na pleananna 
críochacha um aistriú cóir a bheith ina 
gcuid de na cláir (a fhaigheann tacaíocht ó 
CFRE, ó CSE+, ón gCiste Comhtháthaithe 
nó ó CUAC, de réir an cháis) atá 
formheasta ag an gCoimisiún. Na limistéir 
agus tosaíochtaí infheistíochta atá 



sainaitheanta ag an gCoimisiún in 
Iarscríbhinn D de Thuarascálacha tíre an 
tSeimeastair Eorpaigh do 2020, féadfar 
iad a úsáid sa mheastóireacht ar 
infheistíochtaí a dhéanann na Ballstáit.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí 
an Rialacháin seo, eadhon tacaíocht a 
thabhairt do chríocha a bhfuil athrú 
eacnamaíoch agus sóisialta ó bhonn rompu 
chun aistriú go geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide, a ghnóthú go 
leordhóthanach ina n-aonar. Is iad na 
príomhchúiseanna leis sin ná, ar thaobh 
amháin, méid na n-éagothromaíochtaí idir 
leibhéil forbartha na réigiún éagsúil agus 
chúlmhaireacht na réigiún is mídheisiúla, 
chomh maith leis an teorainn le 
hacmhainní airgeadais na mBallstát agus 
na gcríoch agus, ar an taobh eile, an gá le 
creat cur chun feidhme comhsheasmhach 
lena gcumhdaítear roinnt cistí de chuid an 
Aontais atá faoi bhainistíocht 
chomhroinnte. Ós rud é gur fearr is féidir 
na cuspóirí sin a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta a leagtar amach san 
Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo 
thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí 
sin a ghnóthú,

(19) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí 
an Rialacháin seo, eadhon tacaíocht a 
thabhairt do dhaoine agus críocha a bhfuil 
athrú eacnamaíoch agus sóisialta ó bhonn 
rompu chun aistriú go geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide, atá 
inbhuanaithe ó thaobh comhshaoil, atá 
go hiomlán bunaithe ar fhoinsí 
inathnuaite, an-éifeachtúil ó thaobh 
acmhainní agus fuinnimh de, agus 
ciorclach, a ghnóthú go leordhóthanach ina 
n-aonar. Is iad na príomhchúiseanna leis 
sin ná, ar thaobh amháin, méid na n-
éagothromaíochtaí idir leibhéil forbartha na 
gcríoch éagsúil agus dúshláin shonracha 
na ndaoine agus na gcríoch is mídheisiúla, 
chomh maith leis an teorainn le 
hacmhainní airgeadais na mBallstát agus 
na gcríoch agus, ar an taobh eile, an gá le 
creat cur chun feidhme comhsheasmhach 
lena gcumhdaítear roinnt cistí de chuid an 
Aontais atá faoi bhainistíocht 
chomhroinnte. Ós rud é gur fearr is féidir 
na cuspóirí sin a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta a leagtar amach san 
Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo 
thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí 
sin a ghnóthú,

Leasú 29



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 chur ar fáil do dhaoine i 
gcríocha a bhfuil dúshláin thromchúiseacha 
éagsúla shocheacnamaíocha acu a thagann 
ó shainiúlachtaí na mBallstát sa phróiseas 
aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, atá inbhuanaithe ó 
thaobh comhshaoil de, éifeachtúil ó 
thaobh acmhainní agus fuinnimh de agus 
ciorclach san Aontas faoi 2050 ar a 
dhéanaí agus sprioc 2030 an Aontais 
maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a 
laghdú.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 2 Airteagal 2

Cuspóir sonrach Cuspóir sonrach

I gcomhréir leis an dara fomhír 
d’Airteagal [4(1)] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], rannchuideoidh CUAC leis an 
gcuspóir sonrach aonair maidir le “réigiúin 
agus daoine a chumasú chun aghaidh a 
thabhairt ar thionchair shóisialta 
eacnamaíocha agus chomhshaoil an 
aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de’.

I gcomhréir leis an dara fomhír 
d'Airteagal [4(1)] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], rannchuideoidh CUAC leis an 
gcuspóir sonrach aonair maidir le “réigiúin 
agus daoine a chumasú chun aghaidh a 
thabhairt ar thionchair shóisialta 
eacnamaíocha agus chomhshaoil an 
aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de’ amhail dá 
dtagraítear in Airteagal 1 (1).

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin



Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tacóidh CUAC le sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis 
sna Ballstáit uile.

1. Tacóidh CUAC le tionchar 
sóisialta, socheacnamaíoch agus 
comhshaoil an aistrithe sna réigiúin a 
ndéantar difear dóibh sna Ballstáit uile.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 1 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

EUR 7.5 billiún i bpraghsanna 2018 a 
d'fhéadfaí méadú teacht orthu, a bheidh ar 
fáil sa ghealltanas buiséadach don tréimhse 
2021-2027 sna hacmhainní do CUAC faoi 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis 
agus post, agus méadófar é, de réir mar a 
bheidh, le hacmhainní breise a 
leithdháilfear i mbuiséad an Aontais, agus 
le hacmhainní eile i gcomhréir leis an 
mbunghníomh is infheidhme.

EUR [X] billiún i bpraghsanna 2018, a 
d'fhéadfaí méadú teacht orthu, a bheidh ar 
fáil sa ghealltanas buiséadach don tréimhse 
2021-2027 sna hacmhainní do CUAC faoi 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis 
agus post, agus méadófar é, de réir mar a 
bheidh, le hacmhainní breise a 
leithdháilfear i mbuiséad an Aontais, agus 
le hacmhainní eile i gcomhréir leis an 
mbunghníomh is infheidhme. Ní bheidh an 
cistiú ón gCiste um Aistriú Cóir chun 
dochair do na hacmhainní a 
leithdháilfear ar na cistí CAI eile.

Leasú 33

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Beidh rochtain ar na cistí a 
chuirfear ar fáil faoi CUAC coinníollach 
ar thiomantas na mBallstát do chuspóir 
an Aontais maidir leis an neodracht ó 
thaobh na haeráide a bhaint amach faoi 
2050 ar a dhéanaí a bheith á fhormhuiniú 
agus á léiriú ina bpleananna um aistriú 
cóir, agus ar straitéis fhadtéarmach a 
ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 15 
de Rialachán (AE) 2018/1999 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 



gComhairle 1a i gcomhréir le Comhaontú 
Pháras.
Mura ndéanfaidh na Ballstáit na 
coinníollacha a leagtar síos sa chéad 
fhomhír a chomhlíonadh, déanfar laghdú 
50% ar na leithdháiltí bliantúla don 
Bhallstát sin go dtí go gcomhlíonfar na 
coinníollacha sin.
Leis an athbhreithniú meántéarma dá 
dtagraítear in Airteagal 7(4), déanfar 
meastóireacht ar an leor na coinníollacha 
a leagtar amach sa mhír seo chun aistriú 
rianúil fuinnimh chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de dá 
dtagraítear in Airteagal 1(1) a chumasú. I 
gcás inarb iomchuí, glacfaidh an 
Coimisiún togra reachtach chun an mhír 
seo a leasú.
_________________
1a Rialachán (AE) 2018/1999 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le 
Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na 
Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear 
Rialacháin (CE) Uimh. 663/2009 agus 
(CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 
2009/73/CE, 2010/31/AE, 2012/27/AE 
agus 2013/30/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle, 
Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 
2015/652 ón gComhairle agus lena n-
aisghairtear Rialachán (AE) 
Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle (IO L 328, 
21.12.2018, lch. 1).

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. De mhaolú ar Airteagal [21a] de 
Rialachán (AE) [RFC nua], i gcás aon 

4. De mhaolú ar Airteagal [21a] de 
Rialachán (AE) [RFC nua], i gcás aon 



acmhainní breise dá dtagraítear i mír 2, a 
leithdháilfear do CUAC i mbuiséad an 
Aontais nó a soláthraítear trí acmhainní 
eile ní bheidh sé de cheanglas tacaíocht 
chomhlántach a thabhairt ó CFRE ná ó 
CSE+.

acmhainní breise dá dtagraítear i mír 2, a 
leithdháilfear do CUAC i mbuiséad an 
Aontais nó a sholáthraítear trí acmhainní 
eile féadfaidh siad tacaíocht chomhlántach 
a fháil ó CFRE nó ó CSE+ laistigh de na 
teorainneacha a shonraítear in Airteagal 
6(2).

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcomhréir le mír 1, tabharfaidh 
CUAC tacaíocht eisiach do na 
gníomhaíochtaí seo a leanas:

2. I gcomhréir le mír 1, tabharfaidh 
CUAC tacaíocht do na gníomhaíochtaí seo 
a leanas:

(a) infheistíochtaí táirgiúla in 
FBManna, lena n-áirítear gnólachtaí 
nuathionscanta, a mbeidh éagsúlú 
eacnamaíoch agus ath-thiontú mar 
thoradh orthu;

(a) infheistíochtaí táirgiúla agus 
inbhuanaithe i bhfiontair, go háirithe 
micrifhiontair, FBManna agus gnólachtaí 
nuathionscanta, go háirithe sna 
hearnálacha sin atá riachtanach don 
aistriú cóir i dtreo geilleagar atá neodrach 
ó thaobh na haeráide de dá dtagraítear in 
Airteagal 1(1);

(b) infheistíochtaí i ngnólachtaí nua a 
chruthú, lena n-áirítear trí ghorlanna gnó 
agus seirbhísí comhairliúcháin;

(b) infheistíochtaí i ngnólachtaí a 
chruthú, le béim ar leith ar FBManna 
agus ar ghnólachtaí nuathionscanta chun 
rannchuidiú le héagsúlú agus ationtú 
eacnamaíoch, lena n-áirítear trí ghorlanna 
gnó;

(c) infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí 
taighde agus nuálaíochta agus chun aistriú 
teicneolaíochtaí nua a chothú;

(c) infheistíochtaí inbhuanaithe i 
ngníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta 
agus chun aistriú ardteicneolaíochtaí a 
chothú as a dtiocfaidh laghdú suntasach 
ar astaíochtaí gás ceaptha teasa, ar úsáid 
acmhainní nó ar úsáid fuinnimh;

(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, sábháilte, agus inbhuanaithe atá 
inachmhainne, in astaíochtaí gáis ceaptha 
teasa a laghdú, agus in éifeachtúlacht 
acmhainní agus fuinnimh (lena n-áirítear 
téamh ceantair) agus i bhfuinneamh 
inathnuaite, teicneolaíochtaí stórála 
fuinnimh agus líonraí fuinnimh amhail 



eangacha cliste agus sár-eangacha;
(da) infheistíochtaí a bhaineann le 
táirgeadh, próiseáil, dáileadh, stóráil nó 
dóchán gáis, ar choinníoll go n-úsáidtear 
iad mar theicneolaíocht idirlinne in ionad 
guail, ligníte, móna, scealla ola agus go 
léirítear leo go ndéantar laghduithe 
suntasacha ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa agus ba cheart go mbeifí in ann gás 
inathnuaite a úsáid ag céim níos déanaí. 
Ba cheart na hinfheistíochtaí sin a ailíniú 
leis na critéir a leagtar síos le Rialachán 
(AE) 2020/852 mura rud é go dtugann an 
Ballstát údar cuí sa phlean críochach um 
aistriú cóir leis an ngá atá le tacaíocht a 
thabhairt don oibríocht neamhailínithe 
agus go léiríonn sé comhsheasmhacht na 
hinfheistíochta sin leis an 
aeráidneodracht faoi 2050;
(db) bearta iarfheistithe 
éifeachtúlachta fuinnimh spriocdhírithe 
chun aghaidh a thabhairt ar 
bhochtaineacht fuinnimh agus ar 
dhrochdhálaí tithíochta;
(dc) infheistíochtaí atá dírithe ar 
aistriú modúil i dtreo modhanna 
soghluaisteachta níos inbhuanaithe a 
chur chun cinn;

(e) infheistíochtaí i ndigitiú agus i 
nascacht dhigiteach;

(e) infheistíochtaí i ndigitiú agus i 
nascacht dhigiteach, agus i dteicneolaíocht 
na cumarsáide, lenar féidir freagairt don 
éileamh a fhorbairt, agus an gá le húsáid 
acmhainní agus fuinnimh a laghdú go 
suntasach á chur san áireamh;

(f) infheistíochtaí in athghiniúint agus 
i ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún 
agus i dtionscadail athrú cuspóra;

(f) infheistíochtaí in athghiniúint agus i 
ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún agus 
i dtionscadail athrú cuspóra, agus in 
éiceachórais dhíghrádaithe a athbhunú, 
rud a áiritheoidh go n-urramófar an 
prionsabal gurb é údar an truaillithe a 
íocfaidh as;

(g) infheistíochtaí i bhfeabhsú an 
gheilleagair chiorclaigh, lena n-áirítear trí 
dhramhaíl a chosc, laghdú, éifeachtúlacht 
acmhainní, deisiú, athúsáid agus 
athchúrsáil;

(g) infheistíochtaí i mbunú agus i 
bhfeabhsú an gheilleagair chiorclaigh a 
fhoinsítear go hinbhuanaithe, agus an 
bhithgheilleagair freisin, lena n-áirítear trí 
dhramhaíl a chosc, laghdú, éifeachtúlacht 
acmhainní, deisiú, athúsáid agus 



athchúrsáil;

(h) uas-sciliú agus athsciliú oibrithe; (h) uas-sciliú agus athsciliú oibrithe 
agus cuardaitheoirí poist, lena n-áirítear 
daoine féinfhostaithe, d’fhonn an 
bhearna scileanna a líonadh, rud a bhfuil 
gá leis don aistriú cothrom i dtreo 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, amhail dá dtagraítear in 
Airteagal 1(1);

(i) cúnamh i gcuardach poist do 
chuardaitheoirí poist;

(i) cúnamh i gcuardach poist do 
chuardaitheoirí poist, agus comhionannas 
inscne á urramú agus cothromaíocht 
inscne á saothrú, i gcás inar féidir;

(j) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist;

(j) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist, agus comhionannas 
inscne á urramú agus cothromaíocht 
inscne á saothrú, i gcás inar féidir;

(k) cúnamh teicniúil. (k) cúnamh teicniúil, lena n-áirítear 
gorlanna áitiúla agus náisiúnta agus 
gorlanna tionscadail trína dtugtar 
airgeadaithe agus tionscnóirí tionscadal 
le chéile.

Ina theannta sin, féadfaidh CUAC tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair nach 
FBManna iad, i limistéir atá ainmnithe mar 
limistéir fóirithinte i gcomhréir le pointí (a) 
agus (c) d’Airteagal 107(3) CFAE, ar 
choinníoll go bhfuil na hinfheistíochtaí sin 
formheasta mar chuid den phlean críochach 
um aistriú cóir bunaithe ar an bhfaisnéis atá 
riachtanach faoi phointe (h) 
d’Airteagal 7(2). Ní bheidh na 
hinfheistíochtaí sin incháilithe ach amháin 
má tá gá leo chun an phlean críochach um 
aistriú cóir a chur chun feidhme.

Ina theannta sin, féadfaidh CUAC tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair nach 
FBManna iad, i limistéir atá ainmnithe mar 
limistéir fóirithinte i gcomhréir le pointí (a) 
agus (c) d’Airteagal 107(3) CFAE, ar 
choinníoll go bhfuil na hinfheistíochtaí sin 
formheasta mar chuid den phlean críochach 
um aistriú cóir bunaithe ar an bhfaisnéis atá 
riachtanach faoi phointe (h) 
d’Airteagal 7(2). Ní bheidh na 
hinfheistíochtaí sin incháilithe ach amháin 
má tá gá leo chun an plean críochach um 
aistriú cóir a chur chun feidhme agus nach 
mbeidh aistriú post, caipitil agus próiseas 
táirgthe ó Bhallstát amháin go ceann eile 
i gceist leo.

Féadfaidh CUAC tacú freisin le 
hinfheistíochtaí chun astaíochtaí gáis 
ceaptha teasa a laghdú i ngníomhaíochtaí a 
liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle ar choinníoll 
go bhfuil na hinfheistíochtaí sin formheasta 
mar chuid den phlean críochach um aistriú 
cóir bunaithe ar an bhfaisnéis a 
cheanglaítear faoi phointe (i) 

Féadfaidh CUAC tacú freisin le 
hinfheistíochtaí chun astaíochtaí gáis 
ceaptha teasa a laghdú i ngníomhaíochtaí a 
liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Treoir 2003/87/CE ar choinníoll go bhfuil 
na hinfheistíochtaí sin formheasta mar 
chuid den phlean críochach um aistriú cóir 
bunaithe ar an bhfaisnéis a cheanglaítear 
faoi phointe (i) d’Airteagal 7(2). Ní bheidh 
na hinfheistíochtaí sin incháilithe ach 



d’Airteagal 7(2). Ní bheidh na 
hinfheistíochtaí sin incháilithe ach amháin 
má tá gá leo chun an phlean críochach um 
aistriú cóir a chur chun feidhme.

amháin má bhíonn gá leo chun an phlean 
críochach um aistriú cóir a chur chun 
feidhme, agus go mbeidh laghduithe 
suntasacha ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa mar thoradh orthu, arb astaíochtaí 
iad a rachaidh faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a úsáidtear 
don leithdháileadh saor in aisce faoi 
Threoir 2003/87/CE, agus nach gcuirfidh 
siad leis an spleáchas ar bhreoslaí 
iontaise, agus go mbeidh gá leo chun líon 
suntasach post a chosaint sa chríoch lena 
mbaineann. Ní bhfaighidh tairbhithe 
thacaíocht CUAC, i gcomhair tionscadail 
ar leith, aon mhaoiniú breise ó chistí eile 
faoi Threoir 2003/87/CE.

Leasú 36

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) díchoimisiúnú nó tógáil 
cumhachtstáisiún núicléach;

(a) díchoimisiúnú nó tógáil 
cumhachtstáisiún núicléach nó aon 
ghníomhaíochtaí a bhaineann leis an 
earnáil fuinnimh núicléach;

Leasú 37

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) infheistíocht a bhaineann le 
táirgeadh, próiseáil, dáileadh, stóráil nó 
dóchán na mbreoslaí iontaise;

(d) infheistíocht a bhaineann le 
táirgeadh, próiseáil, dáileadh, stóráil nó 
dóchán na mbreoslaí iontaise soladacha;

Réasúnú

Do na geilleagair sin atá an-spleách ar ghual, is breosla idirlinne tábhachtach é gás 
nádúrtha lena gcumasaítear an t-aistriú chuig foinsí glana agus inbhuanaithe fuinnimh. Mar 
sin féin, caithfear a chruthú leis na hinfheistíochtaí sin go mbeidh laghduithe suntasacha ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa mar thoradh leo.



Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) infheistíocht i saoráidí cóireála 
dramhaíola iarmharaí

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) infheistíochtaí táirgiúla i 
bhfiontair nach FMBanna iad, a thugann 
le tuiscint go mbeidh aistriú post, caipitil 
agus próiseas táirgthe ó Bhallstát amháin 
go ceann eile i gceist leo.

Réasúnú

Níor cheart gníomhaíochtaí eacnamaíocha a athlonnú mar thoradh ar CUAC.

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe e b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(eb) Infheistíochtaí as a dtiocfadh 
úsáid neamh-inbhuanaithe bithmhaise nó 
barra bia chun críocha fuinneamh a 
ghiniúint;

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe e c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ec) gníomhaíochtaí nó infheistíochtaí 



a bhfuil riosca breise ag baint leo maidir 
le neamh-inmharthanacht fhadtéarmach 
agus spleách ar fhóirdheontais chun 
oibriú tar éis uas-scálú tosaigh;

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe e d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ed) gníomhaíochtaí nó infheistíochtaí, 
a chuirfeadh srian ar roghanna 
malartacha ísealcharbóin a fhorbairt 
agus a chur i bhfeidhm agus a mbeadh 
gaibhniú sócmhainní mar thoradh orthu i 
gcás sócmhainní nach bhfuil 
comhoiriúnach le cuspóir na 
haeráidneodrachta, agus a saolré á cur 
san áireamh;

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe e e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ee) gníomhaíochtaí nó infheistíochtaí, 
a chuirfeadh srian ar roghanna 
malartacha ísealcharbóin a fhorbairt 
agus a chur i bhfeidhm agus a mbeadh 
gaibhniú sócmhainní mar thoradh orthu i 
gcás sócmhainní atá díobhálach do 
chuspóirí aeráide agus comhshaoil, agus 
a saolré á cur san áireamh.

Réasúnú

Ábhar a bhaineann le comhleanúnachas reachtach agus beartais. Ailíniú agus tarchur chuig 
Tacsanomaíocht AE le haghaidh Maoiniú Inbhuanaithe.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin



Airteagal 6 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfar acmhainní CUAC a 
chlársceidealú i gcomhair na gcatagóirí 
réigiún ina bhfuil na críocha lena 
mbaineann, ar bhonn na bpleananna 
críochacha um aistriú cóir arna mbunú i 
gcomhréir le hAirteagal 7 agus arna 
bhformheas ag an gCoimisiún mar chuid 
de chlár nó de leasú ar chlár. Beidh na 
hacmhainní arna gclársceidealú i bhfoirm 
cláir shonraigh amháin nó níos mó nó i 
bhfoirm tosaíochta amháin nó níos mó 
laistigh de chlár.

1. Déanfar acmhainní CUAC a 
chlársceidealú i gcomhair na gcatagóirí 
réigiún ina bhfuil na daoine agus na 
críocha lena mbaineann, ar bhonn na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir arna 
mbunú i gcomhréir le hAirteagal 7 agus 
arna bhformheas ag an gCoimisiún mar 
chuid de chlár nó de leasú ar chlár. Beidh 
na hacmhainní arna gclársceidealú i 
bhfoirm cláir shonraigh amháin nó níos mó 
nó i bhfoirm tosaíochta amháin nó níos mó 
laistigh de chlár. Déanfar acmhainní a 
leithdháileadh ar na críocha is mó a 
ndéanann an t-aistriú go 
haeráidneodracht difear dóibh.

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí 
le sainaithint na gcríoch is mó atá faoi 
thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, 
atá sa phlean críochach um an aistriú cóir 
ábhartha, agus go bhfuil an plean críochach 
um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa 
Bhallstát lena mbaineann.

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí 
le sainaithint na ndaoine agus na gcríoch 
is mó atá faoi thionchar diúltach ag 
próiseas an aistrithe, atá sa phlean 
críochach um an aistriú cóir ábhartha, agus 
go bhfuil an plean críochach um aistriú cóir 
ag teacht leis an bPlean Náisiúnta 
Fuinnimh agus Aeráide sa Bhallstát lena 
mbaineann agus le sprioc theocht 
Chomhaontú Pháras.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is éard a bheidh i dtosaíocht nó i 
dtosaíochtaí CUAC cuid nó iomlán 
acmhainní CUAC a leithdháiltear do na 
Ballstáit agus na hacmhainní a aistrítear i 
gcomhréir le hAirteagal [21a] de Rialachán 
(AE) [RFC nua]. Beidh iomlán acmhainní 
CFRE agus CSE+ a aistrítear chuig 
tosaíocht CUAC cothrom ar a laghad le 
hoiread go leith de mhéid na tacaíochta ó 
CUAC chuig an tosaíocht sin ach ní 

2. Má chineann Ballstát aistriú a 
dhéanamh chuig acmhainní CUAC i 
gcomhréir le hAirteagal [21a] de Rialachán 
(AE) [RFC nua], ní rachaidh iomlán 
acmhainní CFRE agus CSE+ a aistrítear 
chuig tosaíocht CUAC thar trí oiread de 
mhéid thosaíocht nó thosaíochtaí CUAC.



rachaidh sé thar trí oiread den mhéid sin.

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tuairisc ar an bpróiseas aistrithe i 
dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de ar an leibhéal náisiúnta, lena 
n-áirítear amlíne le haghaidh céimeanna 
aistrithe tábhachtacha atá 
comhsheasmhach leis an leagan is déanaí 
den Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide (“NECP”);

(a) tuairisc ar an bpróiseas aistrithe ar 
an leibhéal náisiúnta agus réigiúnach i 
dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de dá dtagraítear in Airteagal 
1(1) atá comhsheasmhach leis an leagan is 
déanaí den Phlean Náisiúnta Fuinnimh 
agus Aeráide (“NECP”), lena n-áirítear 
amlíne chun breoslaí iontaise a chéimniú 
amach de réir a chéile laistigh de 
thréimhse a bheidh comhsheasmhach leis 
an gcuspóir iarrachtaí a shaothrú chun 
an méadú teochta a theorannú go 1, 5 C 
os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch;

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) réasúnú le críocha a shainaithint a 
bheith faoin tionchar is diúltaí de dheasca 
an phróisis aistrithe dá dtagraítear i bpointe 
(a) agus atá le tacaíocht a fháil ó CUAC, i 
gcomhréir le mír 1;

(b) réasúnú le daoine agus críocha a 
shainaithint a bheith faoin tionchar is 
diúltaí de dheasca an phróisis aistrithe dá 
dtagraítear i bpointe (a) agus atá le 
tacaíocht a fháil ó CUAC, i gcomhréir le 
mír 1;

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) measúnú ar dhúshláin an aistrithe 
atá ann do na críocha is mó a bheidh faoi 
thionchar diúltach, lena n-áirítear tionchar 

(c) measúnú ar dhúshláin agus 
deiseanna an aistrithe atá ann do na daoine 
agus na críocha is mó a bheidh faoi 



sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil an 
aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, ina sainaithnítear 
líon na bpost a ndéanfar difear dóibh agus 
na gcaillteanas post a d'fhéadfadh bheith 
ann, na riachtanais agus na cuspóirí 
forbartha atá le baint amach faoi 2030, 
nasctha le hathrú ó bhonn nó le dúnadh na 
ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg mór 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint leo 
sna críocha sin;

thionchar diúltach, lena n-áirítear tionchair 
shóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil 
an aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach 
ó thaobh na haeráide de dá dtagraítear in 
Airteagal 1(1), agus ina sainaithnítear líon 
na bpost a ndéanfar difear dóibh agus na 
gcaillteanas post a d'fhéadfadh bheith ann, 
na riachtanais agus na cuspóirí forbartha 
atá le baint amach faoi 2030, nasctha le 
hathrú ó bhonn nó le dúnadh na 
ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg mór 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint leo 
sna críocha sin;

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) tuairisc ar rannchuidiú measta na 
tacaíochta CUAC maidir le dul i ngleic le 
tionchair shóisialta, eacnamaíocha agus 
chomhshaoil an aistrithe i dtreo geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de;

(d) tuairisc ar rannchuidiú measta na 
tacaíochta CUAC maidir le dul i ngleic le 
tionchair shóisialta, eacnamaíocha agus 
chomhshaoil an aistrithe i dtreo geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de dá 
dtagraítear in Airteagal 1(1);

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) tuairisc ar shásraí rialachais ina 
bhfuil socruithe comhpháirtíochta, na 
bearta faireacháin agus meastóireachta atá 
pleanáilte agus na comhlachtaí freagracha;

(f) tuairisc ar na sásraí rialachais ina 
bhfuil na socruithe comhpháirtíochta agus 
an chaoi a raibh na húdaráis áitiúla agus 
réigiúnacha lena mbaineann agus na 
geallsealbhóirí áitiúla rannpháirteach in 
eagrú agus cur chun feidhme na 
comhpháirtíochta, na bearta faireacháin 
agus meastóireachta atá pleanáilte agus na 
comhlachtaí freagracha, agus liosta de na 
comhpháirtithe ábhartha lena mbaineann 
amhail dá dtagraítear i mír 3;



Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) más infheidhme, réasúnú le 
haghaidh infheistíocht in oibríochtaí gáis 
nach bhfuil ailínithe leis an gcritéir a 
leagtar amach faoi Rialachán (AE) 
2020/852 lena n-áirítear léiriú ar 
chomhsheasmhacht na n-infheistíochtaí 
sin leis an aeráidneodracht faoi 2050;

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d'infheistíochtaí táirgiúla d'fhiontair nach 
FBManna iad, liosta uileghabhálach na n-
oibríochtaí agus na bhfiontar den sórt sin 
agus réasúnú ar an ngá atá le tacaíocht den 
sórt sin trí anailís ar bhearnaí ina léirítear 
go rachadh na caillteanais post a 
d'fhéadadh a bheith ann thar líon na 
bpost a chruthófaí in éagmais na 
hinfheistíochta sin;

(h) i gcás ina dtugtar tacaíocht 
d’infheistíochtaí táirgiúla d‘fhiontair 
seachas micrifhiontair agus FBManna, 
liosta uileghabhálach d’oibríochtaí agus 
fiontair den sórt sin agus réasúnú ar an ngá 
atá le tacaíocht den sórt sin chun go n-
éireoidh leis an bpróiseas aistrithe dá 
dtagraítear i bpointe (a) agus chun na 
dúshláin dá dtagraítear i bpointe (c) a 
shárú, agus cruthúnas nach mbeidh 
aistriú post, caipitil nó próiseas táirgthe ó 
Bhallstát amháin go Ballstát eile i gceist 
leis na hinfheistíochtaí sin;

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d'infheistíochtaí chun laghdú a dhéanamh 
ar astaíochtaí gáis ceaptha teasa ó 
ghníomhaíochtaí a liostaítear in 
Iarscríbhinn I a ghabhann leis an 

(i) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d'infheistíochtaí chun laghdú a dhéanamh 
ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ó 
ghníomhaíochtaí a liostaítear in 
Iarscríbhinn I a ghabhann le 



Treoir 2003/87/CE, liosta uileghabhálach 
de na hoibríochtaí a bhfuiltear chun tacú 
leo agus réasúnú go gcuirfeadh siad leis an 
aistriú i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de agus go mbeadh 
laghdú suntasach ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa a rachadh i bhfad faoi na 
tagarmharcanna ábhartha a bhunaítear don 
saor-leithdháileadh faoi 
Threoir 2003/87/CE mar thoradh orthu 
agus ar choinníoll go bhfuil gá leo chun 
líon suntasach post a chosaint;

Treoir 2003/87/CE, liosta uileghabhálach 
de na hoibríochtaí a bhfuiltear chun tacú 
leo agus réasúnú go gcuirfeadh siad leis an 
aistriú i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de agus go mbeadh 
laghdú suntasach ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa a rachadh i bhfad faoi na 
tagarmharcanna ábhartha a bhunaítear don 
saor-leithdháileadh faoi 
Threoir 2003/87/CE mar thoradh orthu 
agus ar choinníoll go bhfuil gá leo chun 
líon suntasach post a chosaint, agus 
cruthúnas nach mbaineann siad tairbhe 
as cistí eile atá ar fáil faoi Threoir 
2003/87/CE;

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Beidh na páirtithe ábhartha i 
gcomhréir le hAirteagal [6] den Rialachán 
(AE) [RCF nua] rannpháirteach in 
ullmhúchán agus cur chun feidhme na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir.

3. Beidh na páirtithe ábhartha uile i 
gcomhréir le hAirteagal [6] den Rialachán 
(AE) [RCF nua] rannpháirteach in 
ullmhúchán agus cur chun feidhme na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir.

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) déanfar na leithdháiltí a eascraíonn 
as pointe (a) a chur i bhfeidhm a choigeartú 
lena áirithiú nach bhfaighidh aon Bhallstát 
méid atá níos mó ná EUR 2 bhilliún. 
Déanfar na méideanna os cionn EUR 2 
bhilliún a athdháileadh go comhréireach 
chuig leithdháiltí na mBallstát uile eile. 
Déanfar sciaranna na mBallstát a athríomh 
dá réir;

(b) déanfar na leithdháiltí a eascraíonn 
as cur i bhfeidhm pointe (a) a choigeartú 
lena áirithiú nach bhfaighidh aon Bhallstát 
méid atá níos mó ná EUR 8 mbilliún (i 
bpraghsanna 2018). Déanfar na 
méideanna os cionn EUR 8 mbilliún a 
athdháileadh chuig leithdháiltí na mBallstát 
uile eile. Déanfar sciartha na mBallstát a 
athríomh dá réir; 

Leasú 56



Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) déanfar na leithdháiltí a eascraíonn 
as pointe (c) a chur i bhfeidhm a choigeartú 
lena áirithiú gurb é an toradh atá leis an 
leithdháileadh deiridh ó CUAC ná déine 
chabhrach per capita (arna tomhas ar 
bhonn dhaonra iomlán an Bhallstáit) de 
EUR 6 ar a laghad thar an tréimhse iomlán.

(d) déanfar na leithdháiltí a eascraíonn 
as cur i bhfeidhm pointe (c) a choigeartú 
lena áirithiú gurb é an toradh atá leis an 
leithdháileadh deiridh ó CUAC ná déine 
chabhrach per capita (arna tomhas ar 
bhonn dhaonra iomlán an Bhallstáit) de 
EUR 32 (i bpraghsanna 2018) ar a laghad 
thar an tréimhse iomlán. 

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 1.1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1.1. Leagan amach an phróisis aistrithe 
a bhfuiltear ag súil leis i dtreo geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de, i 
gcomhréir le cuspóirí na bPleananna 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide agus 
pleananna aistrithe eile atá ann cheana 
maille le hamlíne chun deireadh a chur le 
gníomhaíochtaí amhail mianadóireacht 
ghuail agus ligníte nó táirgeadh 
leictreachais gualbhreoslaithe nó na 
gníomhaíochtaí sin a laghdú

1.1. Leagan amach an phróisis aistrithe 
a bhfuiltear ag dréim leis i dtreo geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de dá 
dtagraítear in Airteagal 1(1), i gcomhréir 
le cuspóirí na bPleananna Náisiúnta 
Fuinnimh agus Aeráide agus pleananna 
aistrithe eile atá ann cheana maille le 
hamlíne chun deireadh a chur le 
gníomhaíochtaí amhail mianadóireacht 
ghuail agus ligníte nó táirgeadh 
leictreachais gualbhreoslaithe

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 1.2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1.2. Sainaithint na gcríoch a bhfuiltear 
ag súil leis go mbeidh an tionchar is diúltaí 
iontu agus bonn cirt a thabhairt don rogha 
sin leis an meastachán comhfhreagrach ar 
na tionchair eacnamaíocha agus fostaíochta 
bunaithe ar an leagan amach i Roinn 1.1

1.2. Sainaithint na ndaoine agus na 
gcríoch a bhfuiltear ag dréim leis go 
mbeidh an tionchar is diúltaí orthu agus 
bonn cirt a thabhairt don rogha sin leis an 
meastachán comhfhreagrach ar na tionchair 
eacnamaíocha agus fostaíochta bunaithe ar 
an leagan amach i Roinn 1.1



Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II –mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Measúnú ar na dúshláin i dtaca leis 
an aistriú, le haghaidh gach ceann de na 
críocha arna sainaithint

2. Measúnú ar na dúshláin agus 
deiseanna i dtaca leis an aistriú, le 
haghaidh gach ceann de na críocha arna 
sainaithint

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 2 – pointe 2.4 – Tagairt: Airteagal 7(2)(h)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Le líonadh isteach má thugtar tacaíocht 
d’infheistíochtaí táirgiúla nach FBManna 
iad, agus sa chás sin amháin:

Le líonadh isteach má thugtar tacaíocht 
d’infheistíochtaí táirgiúla nach 
micrifhiontair agus FBManna iad, agus sa 
chás sin amháin:

- liosta uileghabhálach de na 
hoibríochtaí agus fiontair den sórt sin agus 
i gcás gach ceann acu, bonn cirt leis an ngá 
atá le tacaíocht den sórt sin trí anailís ar 
bhearnaí a léiríonn go mbeadh líon na 
gcaillteanas post a bhfuiltear ag súil leo 
níos mó ná líon na bpost a bhfuiltear ag 
súil leis a chruthófaí in éagmais na 
hinfheistíochta sin

- liosta uileghabhálach de na 
hoibríochtaí agus fiontair den sórt sin agus 
i gcás gach ceann acu, bonn cirt leis an ngá 
atá le tacaíocht den sórt sin trí anailís ar 
bhearnaí a léiríonn go mbeadh líon na 
gcaillteanas post a bhfuiltear ag dréim leis 
níos mó ná líon na bpost a bhfuiltear ag 
dréim leis a chruthófaí in éagmais na 
hinfheistíochta sin

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – Tagairt: Airteagal 7(2)(i)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Le líonadh má thugtar tacaíocht 
d’infheistíochtaí chun an laghdú ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ó na 
gníomhaíochtaí a liostaítear in Iarscríbhinn 
I a ghabhann le Treoir 2003/87/CE a bhaint 
amach, agus sa chás sin amháin:

Le líonadh má thugtar tacaíocht 
d’infheistíochtaí chun an laghdú ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ó na 
gníomhaíochtaí a liostaítear in Iarscríbhinn 
I a ghabhann le Treoir 2003/87/CE a bhaint 
amach, agus sa chás sin amháin:

- liosta uileghabhálach d’oibríochtaí 
a dtabharfar tacaíocht dóibh agus réasúnú 

- liosta uileghabhálach d’oibríochtaí 
a dtabharfar tacaíocht dóibh agus réasúnú 



go rannchuidíonn siad leis an aistriú chuig 
geilleagar a bheidh neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus go mbeidh laghduithe 
suntasacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa 
mar thoradh leo a rachaidh faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a úsáidtear don 
leithdháileadh saor in aisce faoi Threoir 
2003/87/CE agus ar choinníoll go bhfuil 
siad riachtanach chun líon suntasach post a 
chosaint

go rannchuidíonn siad leis an aistriú chuig 
geilleagar a bheidh neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus go mbeidh laghduithe 
suntasacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa 
mar thoradh leo a rachaidh faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a úsáidtear don 
leithdháileadh saor in aisce faoi Threoir 
2003/87/CE agus ar choinníoll go bhfuil 
siad riachtanach chun líon suntasach post a 
chosaint;

- cruthúnas nach mbaineann siad 
tairbhe as cistí eile atá ar fáil faoi Threoir 
2003/87/CE
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Rapóirtéir don tuairim (*): Jerzy Buzek

(*) Coiste comhlachaithe – Riail 57 de na Rialacha Nós Imeachta

RÉASÚNÚ GEARR

30 bliain ón uair a thosaigh Lár na hEorpa Thoir ar an gclaochlú is doimhne ón gcumannachas 
agus ón ngeilleagar a bhí pleanáilte go lárnach go dtí an daonlathas agus an margadh saor, tá 
an tAontas Eorpach ag dul i mbun aistriú 30 bliain de mhéid agus uaillmhian dá shamhail chun 
bheith ar an gcéad gheilleagar neodrach ó thaobh aeráide de ar domhan. Leis an gComhaontú 
Glas don Eoraip (CGE), mar a rinneadh sa chlaochlú tar éis 1989, tugtar isteach aistriú córasach 
a athróidh ní hamháin an bealach a ndéanaimid táirgeadh, tomhaltas agus maireachtáil, ach 
athrófar an Eoraip sa cháil sin agus a spreagfar daoine eile. 

Leis an taithí dheacair a bhí againn ón gclaochlú tar éis1989, leagtar síos nach mbeidh an t-
aistriú chuig fuinneamh glan rathúil agus dochúlaithe ach amháin mura bhfágfaidh sé aon rud i 
leataobh dáiríre: aon saoránach, aon réigiún, aon Bhallstát. Baineann sé seo le dlúthpháirtíocht 
na hEorpa, faoi réim ár n-uaillmhianta le blianta fada anuas gan beann ar thimthriallta polaitiúla 
ná eacnamaíocha, faoi rathúnas marthanach mhuintir na hEorpa go léir. Go bunúsach, sin a 
bhfuil i gceist sa Chiste um Aistriú Cóir (CUAC). 

Thugamar aghaidh ar chonair an mhórchlaochlaithe seo agus sinn aontaithe in uaillmhian 
choiteann, ach sinn ag tosú ó phointí tosaigh éagsúla. Ciallaíonn sé sin go bhfuil difríocht idir 
na dúshláin atá romhainn ó thaobh raon feidhme agus méid ar fud réigiúin AE agus na 
mBallstát. Ní mór gurb é CUAC an phríomhfheithicil atá againn lena áirithiú go ndéanfar na 
difríochtaí sin a dhíchur go héifeachtach de réir a chéile, rud a lamhálfaidh do AE a bheith 
rathúil ina iomláine agus do mhuintir na hEorpa uile tairbhiú go cuí den aistriú seo.

Tá an rapóirtéir suite de go bhfuil aistriú fuinnimh i gcroílár an Chomhaontaithe Ghlais don 
Eoraip, agus go bhfuil na dúshláin is mó fós ann do na réigiúin sin a bhfuil leibhéil arda 
eastósctha breoslaí iontaise iontu. Sin an áit a bhfuil an bhagairt is mó ar chaillteanas díreach 
post ann, agus ina gcuireann dúnadh mianach guail an slabhra soláthair ar fad i mbaol; sin an 
áit a mbeidh sé an-deacair infheistíocht a dhéanamh i dtionscal glan nua - go minic ar thír-raon 



atá ag tabhairt faoi; sin an áit ar mór ag daoine go háirithe traidisiún na hoibre crua agus ba 
cheart meas a bheith ar an traidisiún sin agus tacaíocht a thabhairt dó. Má fhágtar iad gan 
chabhair, ní hamháin go gcaillfidh saoránaigh sna réigiúin sin, go háirithe na daoine óga, an 
mothú iad a bheith cumhachtaithe ach freisin a gcreideamh san Aontas Eorpach mar phobal a 
fhéadfaidh todhchaí seasmhach a thairiscint dóibh.

Ní bhogfaidh CUAC isteach i réimsí nach bhfuil mórán eolais fúthu. Chabhraigh Coiste ITRE 
le creat a bhunú ina mbeidh CUAC socraithe. In 2017, in éineacht leis an Leas-Uachtarán don 
Aontas Fuinnimh agus leis an gCoimisinéir Fuinnimh agus Aeráide, chruthaíomar an Clár AE 
le haghaidh Réigiúin Mianadóireachta Guail atá ag Athrúchun cabhrú le claochlú fuinnimh agus 
a thionchar sóisialta a mhaolú, le cistiú ó mholtaí treoirthionscadail urraithe ag ITRE a bheidh 
ar siúl go dtí 2021. Thug sé sin tacaíocht theicniúil neamh-inaisíoctha do rialtais áitiúla sna 
réigiúin sin. Mar obair leantach, faoi thionscnamh Chathaoirleach ITRE, thacaigh an Coiste leis 
an moladh Ciste tiomnaithe a bhunú, faoin gcéad CAI eile, do réigiúin ghuail atá i mbun aistriú. 

Mar thoradh ar na hiarrachtaí sin cruthaíodh CUAC. Anois agus AE ag cur na bpríomhghnéithe 
uile i bhfeidhm a chuirfeadh ar ár gcumas neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050, ní 
hamháin go bhfuil CUAC níos tábhachtaí agus níos práinní. Le fírinne, is í an ghné fíor-
riachtanach í maidir le rath an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip. 

Tá an rapóirtéir den tuairim

(1) Chun go mbeidh AE in ann neodracht aeráide a bhaint amach, beidh gá le hinfheistíochtaí 
nach bhfacthas a leithéid riamh cheana. Caithfear bearta leormhaithe a bheith ag gabháil leo 
go córasach chun a áirithiú go ndéantar éifeachtúlacht eacnamaíoch chomh maith le slándáil 
fuinnimh agus inacmhainneacht a áirithiú, fad a bhíonn an t-aistriú sin cóir agus inghlactha 
go sóisialta. Tá an dá ghné sin - infheistíochtaí agus bearta dlúthpháirtíochta - 
ríthábhachtach le chéile chun a chur ar chumas AE aistriú chuig neodracht aeráide agus ag 
an am céanna feabhas a chur ar iomaíochas domhanda, ceannaireacht thionsclaíoch, fás 
agus rathúnas ár sochaithe.

(2) Is é CUAC bunchloch an aistrithe sin. I bhfianaise mhéid an athraithe seo, caithfidh na 
hacmhainní faoi CUAC a raon feidhme a mheaitseáil Chuige sin, is gá a bhuiséad a mhéadú 
go suntasach agus a bheith bunaithe ar acmhainní úra a chomhlánódh agus nach n-ionadódh 
beartais, uirlisí agus cistí comhtháthaithe ná earnála AE. Thairis sin, caithfear é a choinneáil 
mar líne bhuiséid ar leithligh sna chéad CAInna eile, go dtí 2050 ar a laghad.

(3) I bhfianaise na haidhme atá leagtha síos do CUAC, ba cheart go rachadh 80% dá bhuiséad 
chuig na réigiúin ghuail agus iad ag tabhairt aghaidh ar na dúshláin chórasacha is mó a 
bhaineann leis an aistriú go neodracht aeráide.

(4) Is ní bunúsach é comhoibriú dlúth agus díreach le húdaráis réigiúnacha agus áitiúla, arb iad 
fearr a oireann chun tacaíocht a dhíriú ar an áit is éifeachtaí i sprioc-réigiúin. Ós rud é go 
ndíríonn CUAC ar réigiúin atá ag tabhairt aghaidh ar na dúshláin is doimhne mar gheall ar 
an aistriú, lena n-áirítear an laghdú suntasach a bhfuil súil leis in ioncam féinrialtais, ba 
cheart go mbeadh tionscadail incháilithe in ann tairbhe a bhaint as suas le 75% de na costais 
ábhartha.

(5) Maidir le raon feidhme na tacaíochta faoi CUAC, caithfidh liosta na ngníomhaíochtaí 
incháilithe léiriú níos fearr a thabhairt ar na nithe seo a leanas:



- athbheochan iar-láithreáin mianach agus stáisiún cumhachta;

- truailliú aeir agus bochtaineacht fuinnimh a chomhrac agus astaíochtaí ó tháirgeadh 
guail a laghdú go tapa, rud a éilíonn infheistíocht i ngás nádúrtha agus téamh ceantair;

- infheistíochtaí i bhfuinneamh in-athnuaite;

- infheistíochtaí táirgiúla i gcuideachtaí, lena n-áirítear cuideachtaí réigiúnacha agus 
áitiúla faoi úinéireacht phoiblí, FBManna agus gnólachtaí nuathionscanta;

- infheistíochtaí i soghluaisteacht uirbeach ghlan agus i mbreoslaí malartacha;

- infheistíochtaí sa gheilleagar lucht liathghruaige agus sa nuálaíocht shóisialta.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh ar an gCoiste um 
Fhorbairt Réigiúnach, 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) Leis an gcreat rialála lena rialaítear 
beartas comhtháthaithe an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an 
chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, 
rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais 
an Aontais Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme trí 
chistiú an Aontais a dhíriú ar chuspóirí 
glasa. Leis an Rialachán seo, cuirtear chun 
feidhme ceann de na tosaíochtaí a leagtar 
amach sa Teachtaireacht maidir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip (“An 
Comhaontú Glas don Eoraip”)11 agus is 
cuid é den Phlean Infheistíochta d'Eoraip 
Inbhuanaithe12 lena gcuirtear maoiniú 
tiomnaithe ar fáil faoin Sásra um Aistriú 
Cóir i gcomhthéacs an bheartais 
chomhtháthaithe chun aghaidh a thabhairt 

(1) Leis an gcreat rialála lena rialaítear 
beartas comhtháthaithe an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an 
chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, 
rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais 
an Aontais i leith Comhaontú Pháras a chur 
chun feidhme, go háirithe an cuspóir chun 
an méadú teochta domhanda a theorannú 
go 1,5°C os cionn na leibhéal 
réamhthionsclaíochta, agus i leith 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme trí 
chistiú an Aontais a dhíriú ar chuspóirí 
glasa. Leis an Rialachán seo, cuirtear chun 
feidhme ceann de na tosaíochtaí a leagtar 
amach sa Teachtaireacht maidir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip (“An 
Comhaontú Glas don Eoraip”)11 agus is 
cuid é den Phlean Infheistíochta d'Eoraip 



ar na costais eacnamaíocha agus shóisialta 
a bhaineann leis an aistriú chuig geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, ina ndéantar aon astaíochtaí 
gás ceaptha teasa atá fágtha a chúiteamh le 
hionsúcháin choibhéiseacha.

Inbhuanaithe12 lena gcuirtear maoiniú 
tiomnaithe ar fáil faoin Sásra um Aistriú 
Cóir i gcomhthéacs an bheartais 
chomhtháthaithe chun aghaidh a thabhairt 
ar na dúshláin eacnamaíocha agus 
shóisialta a bhaineann leis an aistriú 
fuinnimh chuig geilleagar atá ciorclach 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de, ina 
ndéantar aon astaíochtaí gás ceaptha teasa 
atá fágtha a chúiteamh le hionsúcháin 
choibhéiseacha.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Tá an t-aistriú chuig geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na aeráide 
de ar cheann de na cuspóirí beartais is 
tábhachtaí atá ag an Aontas. An 
12 Nollaig 2019, d’fhormhuinigh an 
Chomhairle Eorpach an cuspóir Aontas a 
bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach faoi 2050, i gcomhréir le 
cuspóirí Chomhaontú Pháras. Cé go 
mbainfidh gach réigiún agus gach Ballstát 
leas as an gcomhrac i gcoinne an athraithe 
aeráide agus an díghrádaithe comhshaoil 
san fhadtéarma agus go gcuirfidh sin 
deiseanna agus dúshláin ar fáil do chách sa 
mheántéarma, ní thosaíonn gach ceann acu 
ar a n-aistriú ón bpointe céanna agus níl an 
cumas freagartha céanna acu. Tá roinnt acu 
sin níos forbartha ná cinn eile, ach bíonn 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch níos 
leithne ag an aistriú ar na réigiúin sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise, go háirithe gual, lignít, móin agus 
sceall ola, nó ar thionscail atá dian ar gháis 
cheaptha teasa. I gcás den sórt sin, 
cruthaítear an baol go mbeidh aistriú ar 
luasanna éagsúla san Aontas i dtaca leis an 

(2) Tá an t-aistriú chuig geilleagar 
iomaíoch agus athléimneach atá neodrach 
ó thaobh na haeráide de agus ciorclach ar 
cheann de na cuspóirí beartais is tábhachtaí 
atá ag an Aontas. An 12 Nollaig 2019, 
d’fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach an 
cuspóir Aontas a bheidh neodrach ó thaobh 
na haeráide de a bhaint amach faoi 2050, i 
gcomhréir le cuspóirí Chomhaontú Pháras. 
I mí Eanáir 2020, d’iarr Parlaimint na 
hEorpa go ndéanfaí gníomhaíocht 
phráinneach chun dul i ngleic le dúshláin 
a bhaineann leis an athrú aeráide agus leis 
an gcomhshaoil agus thacaigh sí leis an 
ngealltanas chun an tAontas a athrú ó 
bhonn go sochaí níos sláintiúla, 
inbhuanaithe, cothrom, cóir agus rathúil 
ag a mbeidh glan-astaíochtaí nialasacha 
gás ceaptha teasa. An 17 Aibreán 2020, 
chuir sí i bhfáth, thairis sin, gur cheart go 
mbeadh cuspóir na neodrachta aeráide ag 
imirt tionchar ar na freagairtí beartais 
chun paindéim COVID-19 agus a 
hiarmhairtí a chomhrac agus go mbeadh 
straitéis an Chomhaontaithe Ghlais ag 
croílár théarnamh agus atógáil 



ngníomhú ar son na haeráide, ach an baol 
freisin go dtiocfadh méadú ar na bearnaí 
idir na réigiúin, rud a dhéanfadh dochar do 
chuspóirí an chomhtháthaithe shóisialta, 
eacnamaíoch agus chríochaigh.

gheilleagar na hEorpa. Teastóidh 
infheistíochtaí suntasacha uaidh sin agus 
teastóidh leithdháileadh breise suntasach 
ó bhuiséad an Aontais dá bhrí sin. Cé go 
mbainfidh gach réigiún agus gach Ballstát 
leas as an gcomhrac i gcoinne an 
athraithe aeráide, an díghrádaithe 
comhshaoil agus na bochtaineachta 
fuinnimh san fhadtéarma agus go gcuirfidh 
sin deiseanna agus dúshláin ar fáil sa 
mheántéarma agus san fhadtéarma, ní 
thosaíonn gach ceann acu ar a n-aistriú ón 
bpointe céanna agus níl an cumas 
freagartha céanna acu. Tá roinnt acu sin 
níos forbartha ná cinn eile, ach bíonn 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch níos 
leithne ag an aistriú fuinnimh ar na 
réigiúin sin a bhíonn ag brath go mór ar 
bhreoslaí iontaise soladacha, go háirithe 
gual, lignít, móin agus sceall ola, nó ar 
thionscail atá dian ar gháis cheaptha teasa. 
I gcás den sórt sin, cruthaítear an baol go 
mbeidh aistriú ar luasanna éagsúla san 
Aontas i dtaca leis an ngníomhú ar son na 
haeráide, ach an baol freisin go dtiocfadh 
méadú ar na bearnaí idir na réigiúin, rud a 
dhéanfadh dochar do chuspóirí an 
chomhtháthaithe shóisialta, eacnamaíoch 
agus chríochaigh. Ba cheart go mbeadh 
éagothroime den sórt sin a léiriú i 
leithdháileadh cothrom d’acmhainní an 
Chiste do na Ballstáit agus na réigiúin sin 
is mó a ndéanann an t-aistriú difear dóibh 
agus a bhfuil tacaíocht airgeadais 
leormhaith de dhíth orthu chun fíoraistriú 
cóir a áirithiú chun droch-thionchair 
shocheacnamaíocha ar dhaoine, ar 
thionscail agus ar oibrithe a sheachaint. 
Ba cheart go gcuirfear san áireamh i 
leithdháileadh acmhainní an Chiste na 
críocha sin atá tar éis gníomhaíochtaí don 
aistriú a chur i gcrích cheana féin ach a 
bhfuil dúshláin thábhachtacha fós ós a 
gcomhair.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Chun go n-éireoidh leis an aistriú, 
ní mór dó a bheith cothrom agus 
inghlactha go sóisialta ag cách. Dá bhrí sin, 
ní mór don Aontas agus do na Ballstáit 
araon na himpleachtaí eacnamaíocha agus 
sóisialta a bheidh aige a chur san áireamh 
ón tús, agus leas a bhaint as gach ionstraim 
a d’fhéadfadh a bheith ann chun 
drochiarmhairtí a mhaolú. Tá ról 
tábhachtach ag buiséad an Aontais i ndáil 
leis sin.

(3) Chun go n-éireoidh leis an aistriú, 
ní mór dó a bheith cothrom, cuimsitheach, 
freagrach go sóisialta agus inghlactha ag 
cách, chun frithsheasmhacht shóisialta i 
gcoinne beartais aeráide ag na pobail is 
mó a bheidh faoi thionchar diúltach a 
sheachaint. Dá bhrí sin, ní mór don Aontas 
agus do na Ballstáit araon na himpleachtaí 
eacnamaíocha agus sóisialta a bheidh aige 
a chur san áireamh ón tús, agus leas a 
bhaint as gach ionstraim a d’fhéadfadh a 
bheith ann chun drochiarmhairtí a mhaolú, 
lena n-áirítear na coinníollacha 
leormhaithe a chruthú chun an 
bhochtaineacht fuinnimh a dhíothú. 
Beidh acmhainní airgeadais suntasacha 
de dhíth ag an aistriú sin, dá bhrí sin, tá 
ról tábhachtach ag buiséad an Aontais i 
ndáil leis sin chun a áirithiú nach 
bhfágfar aon duine i leataobh.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3 a) Leis an aidhm atá ag an 
gComhaontú Glas don Eoraip, go mbeadh 
an tAontas Eorpach ar an gcéad mhór-
roinn atá neodrach ó thaobh aeráide de 
faoi 2050, tá athrú bunúsach ar ár gcóras 
fuinnimh de dhíth. Is é an tAontas 
Eorpach an phríomhionstraim beartais 
chun an t-athrú sin a chur i gcrích, arb é 
is aidhm dó fuinneamh slán, 
inbhuanaithe, iomaíoch agus 
inacmhainne a sholáthar do thomhaltóirí, 
do theaghlaigh agus do ghnólachtaí uile 
an Aontais. Chun an cuspóir sin a bhaint 
amach, beidh athrú bunúsach de dhíth ar 
chóras fuinnimh an Aontais agus 
iarrachtaí a dhéanamh nach bhfágfar aon 
duine ar lár san aistriú sin. Ba cheart go 
dtabharfadh trí cholún an tSásra um 



Aistriú Cóir aghaidh ar an gcúig ghné 
den Straitéis don Aontas Fuinnimh: ‘an 
tslándáil fuinnimh, an dlúthpháirtíocht 
agus an mhuinín’ arb é is aidhm dó foinsí 
fuinnimh na hEorpa a éagsúlú agus úsáid 
níos fearr agus níos éifeachtúla a bhaint 
as an bhfuinneamh a tháirgtear san 
Aontas; ‘margadh fuinnimh Eorpach lán-
chomhtháite’, chun idirnascairí a chur 
chun cinn lena gcumasaítear don 
fhuinneamh sreabhadh gan srian trasna 
an Aontais lenar féidir le soláthraithe 
fuinnimh dul in iomaíocht gan srian agus 
na praghsanna fuinnimh is fearr a 
sholáthar; ‘tús áite don éifeachtúlacht 
fuinnimh’, toisc go laghdaítear truailliú 
agus go gcaomhnaítear foinsí intíre 
fuinnimh má ídítear níos lú fuinnimh, rud 
a laghdaíonn an gá atá ag an Aontas le 
hallmhairí fuinnimh; ‘an geilleagar a 
dhícharbónú’, an ceathrú gné, a 
spreagann infheistíocht phríobháideach i 
mbonneagar agus teicneolaíochtaí nua; 
agus ‘Taighde, nuálaíocht agus 
iomaíochas’, arb é is aidhm dó tacú le 
fionnachtana i dteicneolaíochtaí 
ísealcharbóin trí thaighde a chomhordú 
agus cabhrú le tionscadail a mhaoiniú i 
gcomhar leis an earnáil phríobháideach.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Mar a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa 
Phlean Infheistíochta d'Eoraip 
Inbhuanaithe, ba cheart go mbeadh Sásra 
um Aistriú Cóir comhlántach do na 
gníomhaíochtaí eile faoin gcéad chreat 
airgeadais ilbhliantúil eile don tréimhse ó 
2021 go 2027. Ba cheart dó rannchuidiú le 
dul i ngleic leis na hiarmhairtí sóisialta 
agus eacnamaíoch a bhainfeadh leis an 
aistriú chuig neodracht ó thaobh na 
haeráide de san Aontas Eorpach tríd an 

(4) Mar a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa 
Phlean Infheistíochta d’Eoraip 
Inbhuanaithe, ba cheart don Sásra um 
Aistriú Cóir cuidiú chun an t-aistriú 
fuinnimh a chur i gcrích agus oiriúnú dó, 
agus ba cheart dó a bheith comhlántach do 
na gníomhaíochtaí eile faoin gcéad chreat 
airgeadais ilbhliantúil eile don tréimhse ó 
2021 go 2027. Ba cheart dó rannchuidiú le 
dul i ngleic leis na hiarmhairtí sóisialta 
agus eacnamaíoch a bhainfeadh leis an 



gcaiteachas ó bhuiséad an Aontais ar 
chuspóirí aeráide agus sóisialta a thabhairt 
le chéile ar an leibhéal réigiúnach.

aistriú chuig neodracht ó thaobh na 
haeráide de san Aontas Eorpach faoi 2050 
tríd an gcaiteachas ó bhuiséad an Aontais 
ar chuspóirí aeráide, eacnamaíocha, agus 
sóisialta a thabhairt le chéile ar an leibhéal 
réigiúnach.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (‘CUAC’) atá ar 
cheann de cholúin an tSásra um Aistriú 
Cóir a chuirtear chun feidhme faoin 
mbeartas comhtháthaithe. Is é an aidhm atá 
le CUAC maolú a dhéanamh ar 
dhrochiarmhairtí an aistrithe aeráide trí 
thacaíocht a thabhairt sna críocha is mó a 
n-imríonn siad tionchar orthu agus do na 
hoibrithe lena mbaineann. I gcomhréir le 
cuspóir sonrach CUAC, ba cheart do na 
gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó 
CUAC rannchuidiú go díreach chun laghdú 
a dhéanamh ar thionchar an aistrithe trí 
mhaoiniú a dhéanamh ar éagsúlú agus 
nuachóiriú an gheilleagair áitiúil agus trí 
mhaolú a dhéanamh ar na iarmhairtí 
diúltacha ar an bhfostaíocht. Léirítear sin i 
gcuspóir sonrach CUAC, a bhunaítear ar an 
leibhéal céanna agus a liostaítear in 
éineacht leis na cuspóirí beartais a leagtar 
amach in Airteagal [4] de Rialachán AE 
[RFC nua].

(5) Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (CUAC) atá ar 
cheann de cholúin an tSásra um Aistriú 
Cóir a chuirtear chun feidhme faoin 
mbeartas comhtháthaithe agus a 
bhaineann le beartas fuinnimh an 
Aontais. Is é aidhm do CUAC 
dlúthpháirtíocht Eorpach a áirithiú trí 
thacú le gníomhaíochtaí atá dírithe ar 
aistriú fuinnimh cóir, éifeachtúil agus 
éifeachtach a bhaint amach i dtreo 
geilleagar atá neodrach ó thaobh aeráide 
de agus éifeachtaí díobhálacha an aistrithe 
sin a mhaolú trí thacú leis na críocha, na 
pobail agus na hoibrithe is mó atá buailte, 
agus iomaíochas domhanda agus 
ceannaireacht thionsclaíoch an Aontais, 
chomh maith le fás agus rathúnas, á 
bhfeabhsú. I gcomhréir le cuspóir sonrach 
CUAC, ba cheart do na gníomhaíochtaí a 
fhaigheann tacaíocht ó CUAC rannchuidiú 
go díreach le haistriú fuinnimh cothrom 
agus chun laghdú a dhéanamh ar thionchar 
an aistrithe trí infheistíochtaí i 
bhfuinneamh glan agus inacmhainne 
agus i ngníomhaíochtaí inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil agus na sochaí de 
a mhaoiniú lena bhféadfadh éagsúlú agus 
nuachóiriú an gheilleagair áitiúil teacht as, 
agus na hiarmhairtí diúltacha ar an 
bhfostaíocht a mhaolú trí dheiseanna 
fostaíochta nua sna críocha sin a chothú. 
Léirítear sin i gcuspóir sonrach CUAC, a 
bhunaítear ar an leibhéal céanna agus a 
liostaítear in éineacht leis na cuspóirí 



beartais a leagtar amach in Airteagal [4] de 
Rialachán AE [RFC nua].

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5 a) I bhfianaise a thábhachtaí atá sé 
an pacáiste “Fuinneamh Glan do gach 
Eorpach” a chur chun feidhme, pacáiste 
a bhfuil ról lárnach aige in aistriú an 
Aontais Eorpaigh i dtreo geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de agus i 
gcur i gcrích an Aontais Fuinnimh, ba 
cheart go mbeadh ról tábhachtach ag 
CUAC sna láithreáin mhianadóireachta a 
bhí ann cheana a ationtú chun 
fuinneamh inathnuaite a ghiniúint. Is 
féidir leis costais um dhíchoimisiúnú a 
laghdú, rannchuidiú le slándáil fuinnimh 
agus luach eacnamaíoch agus poist a 
sholáthar do phobail mhianadóireachta. 
Faigheann forbairt na dtionscadal den 
sórt sin leas as bonneagar a bheith ann 
agus talamh fairsing a bheith ar fáil. Is gá 
aghaidh a thabhairt ar réitigh cás ar chás 
chun oiriúnacht leis na dálaí áitiúla a 
áirithiú. Tá dlúthchomhair idir 
cuideachtaí, rialaitheoirí, infheisteoirí, 
pleanálaithe úsáid talún agus pobail 
áitiúla bunriachtanach chun na húsáidí is 
inbhuanaithe a shainaithint agus chun an 
fhorbairt shocheacnamaíoch a 
uasmhéadú. Níor cheart go ndéanfadh 
CUAC neamhionannais idir Ballstáit níos 
measa, ná an margadh aonair a fhágáil 
níos laige.

Leasú 8

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 i leith Comhaontú 
Pháras a chur chun feidhme, i gcomhréir 
leis an ngealltanas maidir le Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe agus i gcomhréir leis 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 chun méadú na teochta 
a theorannú go 1,5 °C os cionn na 
leibhéal réamhthionsclaíoch, an gealltanas 
maidir le Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus an 
mhéadaithe 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 
agus a áirithiú “nach bhfágfar aon duine 
ar lár” tríd an aistriú fuinnimh a éascú 
sna réigiúin sin is mó a bheidh faoi 
thionchar diúltach. 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. Ba cheart go rannchuideodh 
acmhainní arna n-aistriú go deonach ó 
CFRE agus ó CSE+ go hiomlán chun an 
sprioc sin a bhaint amach.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ba cheart na hacmhainní ó CUAC a 
bheith ina gcomhlánú ar na hacmhainní a 
bheidh ar fáil faoin mbeartas 
comhtháthaithe.

(7) Ba cheart acmhainní CUAC a 
bheith substaintiúil agus 
comhsheasmhach lena chuspóir 
uaillmhianach. Níor cheart in imthosca ar 
bith gurb é a thiocfadh as bunú acmhainní 
CUAC ná ciorruithe ar acmhainní a 
leithdháiltear ar bhuiséid na gcistí a 
chumhdaítear le Rialachán (AE)../.. [RFC 
nua] ná ón gCiste Eorpach Talmhaíochta 
um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) ná 
aistrithe ó na cistí sin. Ba cheart an deis a 



bheith ag na Ballstáit cinneadh a 
dhéanamh a leithdháileadh CUAC a 
chomhlánú le hacmhainní arna n-aistriú 
ó CFRE agus ó CSE+ i gcomhréir le 
hAirteagal 21d de Rialachán (AE) [RFC 
nua].

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Dúshlán do gach Ballstát is ea an 
t‑aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de Beidh sé ina 
dhúshlán ar leith do na Ballstáit sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise nó ar ghníomhaíochtaí 
tionsclaíocha atá dian ar gháis cheaptha 
teasa ar gá deireadh a chur leo go 
céimnitheach nó ar gá iad a oiriúnú i ngeall 
ar an aistriú agus nach bhfuil na 
hacmhainní airgeadais acu chun é sin a 
dhéanamh. Dá bhrí sin ba cheart go 
gcumhdódh CUAC gach Ballstát, ach ba 
cheart go léireodh dáileadh a acmhainní 
airgeadais cumas na mBallstát na 
hinfheistíochtaí atá riachtanach chun 
déileáil leis an aistriú i dtreo neodracht ó 
thaobh na haeráide de a mhaoiniú.

(8) Is gá infheistíochtaí suntasacha 
don aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de agus is dúshlán agus 
deis araon é le haghaidh na mBallstát uile. 
Beidh sé ina dhúshlán ar leith do na 
Ballstáit sin a bhíonn ag brath go mór nó a 
bhí ag brath go mór go dtí le déanaí ar 
bhreoslaí iontaise soladacha nó ar 
ghníomhaíochtaí tionsclaíocha atá dian ar 
gháis cheaptha teasa ar gá deireadh a chur 
leo go céimnitheach nó ar gá iad a oiriúnú i 
ngeall ar an aistriú agus nach bhfuil na 
hacmhainní airgeadais acu chun é sin a 
dhéanamh. Ba cheart go léireodh 
leithdháileadh acmhainní airgeadais CUAC 
túsphointe na mBallstát i bpróiseas an 
aistrithe fuinnimh agus cumas na 
mBallstát na hinfheistíochtaí atá 
riachtanach chun déileáil leis an aistriú i 
dtreo neodracht ó thaobh na haeráide AE 
faoi 2050 de a mhaoiniú sna réigiúin a 
ndéantar difear dóibh.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8 a) Leis an aistriú go neodracht 
aeráide cuirtear deiseanna nua 
eacnamaíocha ar fáil freisin. Go háirithe, 
trí láithreáin mhianadóireachta a bhí ann 



cheana a ationtú chun fuinneamh 
inathnuaite a ghiniúint agus bonneagar le 
haghaidh fuinneamh inathnuaite a 
thógáil sna láithreáin sin nó i gceantair in 
aice láimhe, cuirtear poist ghlasa ar fáil 
do phobail iarmhianadóireachta. Leis an 
athrú ó gheilleagair réigiúnacha agus 
córais fuinnimh ghualbhunaithe go 
fuinneamh in-athnuaite, is féidir le pobail 
áitiúla a bheith ina rannpháirtithe 
gníomhacha san aistriú fuinnimh agus 
ina n-úinéirí air, agus dul ó shamhail 
aon-tionscail go samhail iltionscail. Le 
hationtú na réigiún guail ina moil 
fuinnimh in-athnuaite, téann sé chun a 
leasa bonneagar a bheith ann agus 
infhaighteacht fhairsing talún chomh 
maith le pearsanra oilte. Thairis sin, is 
féidir leis an athchóiriú sin rannchuidiú 
leis an tslándáil fuinnimh agus leis an 
athléimneacht fuinnimh, bunaithe ar 
shamhail dhíláraithe don chóras 
fuinnimh.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9 a) I gcomhréir le Rialachán 
[Ionstraim Théarnamh an Aontais] agus 
laistigh de theorainneacha na n-
acmhainní atá leithdháilte ann, ba cheart 
bearta téarnaimh agus athléimneachta 
faoin gCiste um Aistriú Cóir a dhéanamh 
chun dul i ngleic le tionchar ghéarchéim 
COVID-19 nach raibh a leithéid ann 
riamh roimhe. Ba cheart aon acmhainní 
breise a úsáid ar bhealach lena n-
áiritheofar go gcomhlíonfar na 
teorainneacha ama dá bhforáiltear i 
Rialachán [Ionstraim Théarnaimh 
Eorpach].

Leasú 13



Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil 
an Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú. Ba cheart d’infheistíochtaí a 
thacaíonn le geilleagair áitiúla agus atá 
inbhuanaithe san fhadtéarma, agus cuspóirí 
uile an Chomhaontaithe Ghlais á gcur san 
áireamh, a bheith san áireamh sa liosta 
infheistíochtaí. Ba cheart do na tionscadail 
a dtugtar maoiniú dóibh rannchuidiú le 
haistriú go geilleagar ciorclach atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. I gcás 
earnálacha atá ag dul i léig, cosúil le 
táirgeadh fuinnimh atá bunaithe ar ghual, 
lignít, móin agus sceall ola nó 
gníomhaíochtaí eastósctha le haghaidh na 
mbreoslaí iontaise soladacha sin, ba cheart 
an tacaíocht a nascadh le céimniú amach na 
gníomhaíochta agus an laghdú 
comhfhreagrach ar leibhéal na fostaíochta. 
I dtaca le hearnálacha ina bhfuil athrú ó 
bhonn ar siúl a bhfuil leibhéil arda 
astaíochtaí gás ceaptha teasa acu, ba 
cheart gníomhaíochtaí nua a chur chun 
cinn leis an tacaíocht trí theicneolaíochtaí 
nua, próisis nua nó táirgí nua a chur in 
úsáid, a mbeidh laghdú suntasach ar 
astaíochtaí mar thoradh leo, i gcomhréir le 
cuspóirí aeráide AE 2030 agus neodracht ó 
thaobh na haeráide de san Aontas Eorpach 
faoi 205013 fad agus a dhéantar fostaíocht a 
choinneáil ar bun agus a fheabhsú agus 
díghrádú an chomhshaoil a sheachaint ag 
an am céanna. Ba cheart aird ar leith a 
thabhairt freisin ar ghníomhaíochtaí lena 
ndéantar nuálaíocht agus taighde in 
ardteicneolaíochtaí agus i dteicneolaíochtaí 
inbhuanaithe a fheabhsú, agus i réimsí an 
digitithe agus na nascachta chomh maith, 
ar choinníoll go gcabhraíonn bearta den 
sórt sin chun na fo-iarmhairtí diúltacha a 
bhaineann le haistriú i dtreo geilleagar 

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart cuspóirí agus reachtaíocht aeráide 
agus chomhshaoil an Aontais a urramú go 
hiomlán agus gach gníomhaíocht dá 
dtugtar tacaíocht á saothrú, lena n-áirítear 
spriocanna fuinnimh agus aeráide AE 
2030 maidir le astaíochtaí gás ceaptha 
teasa a laghdú, éifeachtúlacht fuinnimh 
agus tomhaltas fuinnimh in-athnuaite a 
fheabhsú, agus i gcás inarb iomchuí, na 
critéir a bhunaítear le [Rialachán maidir 
le creat a bhunú chun infheistíocht 
inbhuanaithe a éascú ] chun a chinneadh 
cibé an bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
de. Ba cheart d’infheistíochtaí a thacaíonn 
le geilleagair áitiúla, atá indéanta go 
teicneolaíoch agus atá inbhuanaithe san 
fhadtéarma, agus cuspóirí uile an 
Chomhaontaithe Ghlais á gcur i gcuntas, a 
bheith san áireamh sa liosta infheistíochtaí. 
Ba cheart do na tionscadail a dtugtar 
maoiniú dóibh rannchuidiú le haistriú de 
réir a chéile chuig geilleagar, nuálaíoch, 
iomaíoch, athléimneach agus atá neodrach 
ó thaobh na haeráide de agus ciorclach. I 
gcás earnálacha a bhfuil leibhéil arda 
astaíochtaí CO2 acu, cosúil le táirgeadh 
fuinnimh atá bunaithe ar ghual, lignít, móin 
agus sceall ola nó gníomhaíochtaí 
eastósctha le haghaidh na mbreoslaí 
iontaise soladacha sin, ba cheart an 
tacaíocht a nascadh le céimniú amach na 
gníomhaíochta de réir a chéile agus an 
laghdú comhfhreagrach ar leibhéal na 
fostaíochta arna dhéanamh i gcomhar leis 
na comhpháirtithe sóisialta agus laistigh 
de thréimhse ama réasúnta. Agus é mar 
aidhm na hearnálacha sin a athrú, ba cheart 
go gcuirfí éifeachtúlacht fuinnimh agus 
gníomhaíochtaí ísealcharbóin chun cinn trí 
leis an tacaíocht trí úsáid teicneolaíochtaí 
nua, na foinsí fuinnimh in-athnuaite agus 



ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a mhaolú, agus go 
rannchuidíonn siad leis.

infheistíochtaí in imlonnú bonneagair 
agus teicneolaíochta le haghaidh 
fuinneamh glan inacmhainne chomh 
maith le próisis nó táirgí nua Sa bhreis air 
sin, ní mór slándáil an tsoláthair a 
áirithiú trí bhíthin nuálaíocht theicniúil, 
lena n-áirítear leathadh amach hidrigine, 
a bhfuil an acmhainneacht aici a bheith 
ina príomhiompróir fuinnimh den 21ú 
haois. Ba cheart laghdú suntasach teacht 
ar astaíochtaí saolré i gcóras fuinnimh na 
críche mar thoradh ar na gníomhaíochtaí 
sin agus ba cheart iad a bheith i gcomhréir 
le cuspóirí aeráide agus fuinnimh AE 
2030 agus neodracht aeráide AE faoi 
205013 agus fostaíocht oilte agus 
inbhuanaithe á cothabháil agus á feabhsú, 
díghrádú comhshaoil á sheachaint, 
iontaofacht an chórais fuinnimh a 
áirithiú agus stóinseacht córas fuinnimh 
atá bunaithe ar thús áite na 
héifeachtúlachta fuinnimh a chur i 
bhfeidhm agus bunaithe go príomha ar 
fhoinsí fuinnimh in-athnuaite á feabhsú, 
lena n-áirítear trí theicneolaíochtaí 
cothromaithe solúbtha agus réitigh 
stórála. Ba cheart aird ar leith a thabhairt 
freisin ar ghníomhaíochtaí lena ndéantar 
nuálaíocht agus taighde in 
ardteicneolaíochtaí agus i dteicneolaíochtaí 
inbhuanaithe a fheabhsú, trí shineirgí leis 
an gclár Fís Eorpach a fheabhsú, agus i 
réimsí an digitithe, na nascachta, agus na 
soghluaisteachta cliste chomh maith, ar 
choinníoll go gcabhraíonn bearta den sórt 
sin chun na fo-iarmhairtí diúltacha a 
bhaineann le haistriú i dtreo geilleagar 
iomaíoch atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus ciorclach a mhaolú, agus 
go rannchuidíonn siad leis.

__________________ __________________
13 Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 

13 Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 



bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.

bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Chun na saoránaigh is leochailí ó 
thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, ba 
cheart go gcumhdódh CUAC uas-sciliú 
agus athsciliú na n-oibrithe a n-imrítear 
tionchar orthu freisin, agus é mar aidhm 
leis cabhrú leo iad féin a chur in oiriúint do 
dheiseanna nua fostaíochta, chomh maith 
le cúnamh chun post a chuardach a 
sholáthair do chuardaitheoirí poist agus iad 
a chuimsiú go gníomhach sa mhargadh 
saothair.

(11) Chun na saoránaigh is leochailí ó 
thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, ba 
cheart go gcumhdódh CUAC uas-sciliú 
agus athsciliú na n-oibrithe a n-imrítear 
tionchar orthu freisin, agus é mar aidhm 
leis cabhrú leo, trí na cáilíochtaí is gá a 
chur ar fáil dóibh, iad féin a chur in 
oiriúint do dheiseanna nua fostaíochta 
chomh maith le cúnamh chun post a 
chuardach a sholáthair do chuardaitheoirí 
poist. Ba cheart aird chuí a thabhairt ar 
scileanna agus cáilíochtaí atá i gcomhréir 
leis an aistriú i dtreo na neodrachta 
aeráide. Ba cheart aird tosaíochta a 
thabhairt ar athoiliúint a sholáthar i 
gcomhréir le riachtanais an mhargaidh 
saothair réigiúnaigh, go háirithe ar 
athoiliúint ar an láthair oibre nó meascán 
d’obair pháirtaimseartha agus athoiliúint 
pháirtaimseartha. Leis an aistriú chuig 
córas fuinnimh ghlain bunaithe ar úsáid 
foinsí fuinnimh inathnuaite agus ar 
éifeachtúlacht fuinnimh, tá 
acmhainneacht mhór ann poist a chruthú 
i gcríocha a bhíonn ag brath ar bhreoslaí 
iontaise. Ba cheart aird chuí a thabhairt 
ar an ngné inscne de ghníomhaíochtaí atá 
dírithe ar oibrithe agus ar chuardaitheoirí 
poist.

Leasú 15



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 
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 

(12) Chun feabhas a chur ar éagsúlú 
agus nuachóiriú eacnamaíoch na gcríoch a 
n-imríonn an t-aistriú fuinnimh 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 
inbhuanaithe agus ar ardchaighdeán. I 
gcás fiontair eile nach FBManna iad, níor 
cheart tacú le hinfheistíochtaí táirgiúla má 
chuireann siad leis an aistriú chuig foinsí 
fuinnimh ghlain nó iad a chur chun 
feidhme, rannchuidiú le neodracht 
aeráide nó éascú a dhéanamh ar mhaolú 
caillteanas post a leanann as an aistriú, 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 
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 
dá réir sa phlean críochach um aistriú cóir 
ábhartha. Níor cheart infheistíochtaí i 
saoráidí tionsclaíocha a chumhdaítear 
faoi Córas Trádála Astaíochtaí an Aontais 
a dhíriú sa chaoi go rannchuideofar leis 
na brabúis a ghintear cheana féin trí 
thrádáil lamháltais astaíochtaí a mhéadú. 
Chun sláine an mhargaidh inmheánaigh 
agus an bheartais chomhtháthaithe a 



limistéir fhóirithinte chun críocha phointí 
(a) agus (c) d’Airteagal 107(3) CFAE.

chosaint, ba cheart, maidir le tacaíocht do 
ghnóthais, rialacha an Aontais maidir le 
státchabhair mar a leagtar amach in 
Airteagail 107 agus 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.

__________________ __________________
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).

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12 a) Chun cuspóirí CUAC a bhaint 
amach, ba cheart don Choimisiún 
breithniú ar athruithe a dhéanamh ar na 
Treoirlínte um Chosaint an Chomhshaoil 
agus um Chúnamh Fuinnimh, 
“Treoirlínte EEAG”, atá riachtanach 
chun infheistíochtaí príobháideacha a 
éascú agus CUAC a chur chun feidhme 
go rathúil. Tá gá le creat státchabhrach 
láidir chun nach mbeadh saobhadh 
míchuí sa mhargadh inmheánach mar 
thoradh ar aon chúnamh don 
dícharbónú. Ní mór don athbhreithniú ar 
EEAG a bheith ag gabháil leis an 
gComhaontú Glas, go háirithe trí aird a 
thabhairt ar fhorbairtí rialála nua agus le 
déanaí, dul chun cinn agus deiseanna 
teicneolaíochta chomh maith le forbairtí 
sa mhargadh in earnáil an fhuinnimh. 
Leis an athbhreithniú atá beartaithe ar 



EEAG, ba cheart go bhféadfaí tacaíocht 
náisiúnta a thabhairt d’athruithe 
struchtúracha mar gheall ar chéimniú 
amach an ghuail de réir na coinníollachta 
céanna atá ag CUAC. Agus athbhreithniú 
á dhéanamh ar na treoirlínte, ba cheart, 
dá bhrí sin, aird chuí a thabhairt ar na 
fadhbanna a bhaineann le hathrú 
struchtúrach sna réigiúin lena 
mbaineann, chun a áirithiú go dtabharfar 
dóthain solúbthachta do na réigiúin sin 
chun a dtionscadail a chur i gcrích ar 
bhealach atá inmharthana go sóisialta 
agus go heacnamaíoch.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12 b) Níor cheart tacaíocht 
d’infheistíocht tháirgiúil i bhfiontair nach 
FBManna iad trí CUAC a theorannú do 
na limistéir atá incháilithe do 
státchabhair faoi na rialacha is 
infheidhme maidir le Státchabhair de 
bhun Airteagal 107(3) (a) agus(c) CFAE. 
Os a choinne sin, leis na rialacha maidir 
leis an státchabhair, ba cheart go mbeadh 
gach réigiún a fhaigheann cúnamh trí 
CUAC in ann dul i ngleic go héifeachtach 
leis an mbagairt go gcaillfí poist ag céim 
luath. Ba cheart an méid sin a áirithe 
freisin trí Rialachán (AE) 
Uimh. 651/2014 ón gCoimisiún1a a 
oiriúnú dá réir sin.
__________________
1a Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena 
ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe 
cabhrach comhoiriúnach leis an margadh 
inmheánach i gcur i bhfeidhm 
Airteagail 107 agus 108 den Chonradh 
(IO L 187, 26.6.2014, lch. 1).



Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12 c) Ba cheart an deis a thabhairt do 
na réimsí is mó a ndéanann an t-aistriú 
chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh 
aeráide de difear dóibh aghaidh a 
thabhairt go gníomhach ar an athrú 
struchtúrach lena mbaineann a luaithe is 
féidir. Éilítear leis sin coigeartuithe ar an 
dlí maidir le Státchabhair, mar shampla 
trí bhíthin treoirlíne nua ón gCoimisiún 
ar bhonn Airteagal 107 (3) (b) nó (c) 
CFAE, ionas go n-áirithítear go bhfuil 
cabhair incheadaithe faoi na rialacha is 
infheidhme gan beann ar stádas na 
réigiún a fhaigheann cúnamh.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12 d) Ba cheart gach infheistíocht a 
bheith i gcomhréir le bunphrionsabal na 
héifeachtúlachta fuinnimh agus leis an 
bprionsabal gurb é údar an truaillithe a 
íocfaidh as. Chun a áirithiú nach n-
úsáidfear CUAC chun íoc as na costais 
chun damáiste don chomhshaol a 
athchóiriú, ar damáistí iad a thagann faoi 
dhliteanas comhshaoil gnóthais agus 
nach ndéanfar dreasachtaí chun truailliú 
agus tionchair chomhshaoil eile a laghdú 
a shaobhadh, níor cheart tacaíocht a 
thabhairt d’infheistíocht a bhaineann le 
láithreacha a athghiniúint agus a dhí-
éilliú, le héiceachórais a athchóiriú agus 
le tionscadail athrú cuspóra, ach amháin i 
gcás nach féidir aon ghnóthas a chur faoi 
dhliteanas dlíthiúil chun na 
gníomhaíochtaí sin a mhaoiniú, i 
gcomhréir leis an bprionsabal ‘gurb é 



údar an truaillithe a íocfaidh as’ mar a 
chumhdaítear in Airteagal 191 CFAE;

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Chun solúbthacht a sholáthar le 
haghaidh clársceidealú acmhainní CUAC 
faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh 
fáis agus post, ba cheart go mbeadh sé 
indéanta clár neamhspleách CUAC a 
ullmhú nó acmhainní CUAC a 
chlársceidealú i dtosaíocht thiomnaithe 
amháin nó níos mó laistigh de chlár a 
fhaigheann tacaíocht ó Chiste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), ó Chiste 
Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) nó ón 
gCiste Comhtháthaithe. I gcomhréir le 
hAirteagal 21a de Rialachán (AE) [CFR 
nua], ba cheart acmhainní CUAC a 
threisiú le maoiniú comhlántach ó CFRE 
agus ó CSE+. Ba cheart do na méideanna 
faoi seach a aistrítear ó CFRE agus ó CSE+ 
a bheith ag teacht leis na cineálacha 
oibríochtaí a leagtar amach sna pleananna 
críochacha um aistriú cóir.

(13) Chun solúbthacht a sholáthar le 
haghaidh clársceidealú acmhainní CUAC 
faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh 
fáis agus post, ba cheart go mbeadh sé 
indéanta clár neamhspleách CUAC a 
ullmhú nó acmhainní CUAC a 
chlársceidealú i dtosaíocht thiomnaithe 
amháin nó níos mó laistigh de chlár a 
fhaigheann tacaíocht ó Chiste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), ó Chiste 
Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) nó ón 
gCiste Comhtháthaithe le hacmhainní 
breise. Ba cheart an deis a bheith ag na 
Ballstáit cinneadh a dhéanamh acmhainní 
CUAC a threisiú le cistiú comhlántach ó 
CFRE agus ó CSE+, ar cheart acmhainní 
breise a thabhairt dóibh chun na críche 
sin. Ba cheart do na méideanna faoi seach 
a aistrítear ó CFRE agus ó CSE+ a bheith 
ag teacht leis na cineálacha oibríochtaí a 
leagtar amach sna pleananna críochacha 
um aistriú cóir.

Leasú 21

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 

(14) Ba cheart cur chun feidhme 
éifeachtach ar phróiseas aistrithe chóir i 
gcríoch shonrach 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, le tacú ón gCoimisiún, 
pleananna críochacha um aistriú cóir a 



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.

ullmhú, i gcomhar le húdaráis ábhartha 
réigiúnacha agus áitiúla na gcríoch lena 
mbaineann (ar a laghad ar leibhéil 2 agus 
3 NUTS), le hionadaithe an tionscail agus 
na gceardchumann, le heagraíochtaí na 
sochaí sibhialta agus le aon 
geallsealbhóirí ábhartha eile, ina mbeidh 
mionsonraí an phróisis aistrithe, ag teacht 
lena bPleananna Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide, agus lena n-áiritheofar faisnéis 
faoina chur chun feidhme, faoina 
fhaireacháin agus faoina 
mheastóireachta. Chuige sin, ba cheart 
don Choimisiún Ardán um Aistriú Cóir a 
chur ar bun, a thógfadh ar thaithí agus ar 
rath an ardáin atá ann cheana le haghaidh 
na réigiún guail atá i mbun aistriú 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.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na críocha ina 
mbeidh an tionchar is diúltaí a shainaithint, 
críocha is ceart tacaíocht CUAC a dhíriú 
orthu agus tuairisc a thabhairt ar 
ghníomhaíochtaí sonracha atá le déanamh 
chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach, go háirithe i 
ndáil le saoráidí ina bhfuil táirgeadh 
breoslaí iontaise nó gníomhaíochtaí eile atá 
dian ar gháis cheaptha teasa ar siúl a 
thiontú nó a dhúnadh. Ba cheart do na 
críocha sin a bheith sainmhínithe go beacht 
agus ag freagairt do réigiúin NUTS 
leibhéal 3 nó a bheith ina gcodanna díobh. 
Ba cheart mionsonraí a bheith sna 
pleananna ar dhúshláin agus riachtanais na 
gcríoch sin agus na cineálacha oibríochtaí 
atá de dhíth a shainaithint ar dhóigh a 
áiritheoidh go ndéanfaí gníomhaíochtaí 

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, tar éis dul i gcomhairle leis na 
gníomhaithe lena mbaineann, ba cheart 
na críocha ina mbeidh an tionchar is diúltaí 
a shainaithint, arb iad na críocha ar cheart 
tacaíocht CUAC a dhíriú orthu, agus 
tuairisc a thabhairt ar ghníomhaíochtaí 
sonracha atá le déanamh chun spriocanna 
fuinnimh agus aeráide 2030 an Aontais 
agus geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach, go háirithe i 
ndáil le saoráidí ina bhfuil táirgeadh 
breoslaí iontaise soladacha nó 
gníomhaíochtaí eile atá dian ar gháis 
cheaptha teasa ar siúl a thiontú nó a 
dhúnadh, fad is a chaomhnófar agus a 
fhorbrófar deiseanna nua fostaíochta 
chun eisiamh sóisialta a sheachaint sna 
críocha a ndéantar difear dóibh. Ba cheart 
do na críocha sin a bheith sainmhínithe go 



eacnamaíocha a fhorbairt ar bhonn 
comhleanúnach atá ag teacht leis an aistriú 
chuig neodracht ó thaobh na haeráide de 
agus cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais 
freisin. Níor cheart ach d’infheistíochtaí atá 
i gcomhréir leis na pleananna um aistriú 
tacaíocht airgeadais a fháil ó CUAC. Ba 
cheart do na pleananna críochacha um 
aistriú cóir a bheith mar chuid de na cláir (a 
fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+, ón 
gCiste Comhtháthaithe nó ó CUAC, de réir 
an cháis) atá formheasta ag an gCoimisiún.

beacht agus ag freagairt do réigiúin NUTS 
leibhéal 3 nó a bheith ina gcodanna díobh. 
Ba cheart mionsonraí a bheith sna 
pleananna ar dhúshláin agus riachtanais na 
gcríoch sin, lena n-áirítear rátaí 
dífhostaíochta, treochtaí dídhaonraithe, 
agus ationtú luath nó iarrachtaí aistrithe, 
agus na cineálacha oibríochtaí atá de dhíth 
a shainaithint ar dhóigh a áiritheoidh go 
ndéanfaí gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá 
aeráid-athléimneach a fhorbairt ar bhonn 
comhleanúnach atá ag teacht le spriocanna 
fuinnimh agus aeráide 2030 an Aontais 
agus leis an aistriú chuig neodracht ó 
thaobh na haeráide de, le cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais, i gcás inar féidir 
sineirgí le scéimeanna agus cláir 
chistiúcháin ábhartha eile Aontais agus 
náisiúnta, mar aon le tosaíochtaí 
polaitiúla eile de chuid an Aontais. Níor 
cheart tacaíocht airgeadais ó CUAC a 
thabhairt d’infheistíochtaí seachas iad siúd 
atá i gcomhréir leis na pleananna aistrithe. 
Ba cheart na pleananna críochacha um 
aistriú cóir a bheith ina gcuid de na cláir (a 
fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+, ón 
gCiste Comhtháthaithe nó ó CUAC, de réir 
an cháis) atá formheasta ag an gCoimisiún.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí 
an Rialacháin seo, eadhon tacaíocht a 
thabhairt do chríocha a bhfuil athrú 
eacnamaíoch agus sóisialta ó bhonn rompu 
chun aistriú go geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide, a ghnóthú go 
leordhóthanach ina n-aonar. Is iad na 
príomhchúiseanna leis sin ná, ar thaobh 
amháin, méid na n-éagothromaíochtaí idir 
leibhéil forbartha na réigiún éagsúil agus 
chúlmhaireacht na réigiún is mídheisiúla, 
chomh maith leis an teorainn le 
hacmhainní airgeadais na mBallstát agus 

(19) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí 
an Rialacháin seo, eadhon tacaíocht a 
thabhairt do chríocha a bhfuil dúshláin 
thábhachtacha eacnamaíocha, fuinnimh 
agus shóisialta ó bhonn rompu chun aistriú 
go geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, a ghnóthú go leordhóthanach 
ina n-aonar. Is iad na príomhchúiseanna 
leis sin ná, ar thaobh amháin, méid na n-
éagothromaíochtaí idir leibhéil forbartha na 
réigiún éagsúil agus chúlmhaireacht na 
réigiún is mídheisiúla, chomh maith leis an 
teorainn le hacmhainní airgeadais na 



na gcríoch agus, ar an taobh eile, an gá le 
creat cur chun feidhme comhsheasmhach 
lena gcumhdaítear roinnt cistí de chuid an 
Aontais atá faoi bhainistíocht 
chomhroinnte. Ós rud é gur fearr is féidir 
na cuspóirí sin a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta a leagtar amach san 
Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo 
thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí 
sin a ghnóthú,

mBallstát agus na gcríoch agus, ar an taobh 
eile, an gá le creat cur chun feidhme 
comhsheasmhach lena gcumhdaítear roinnt 
cistí de chuid an Aontais atá faoi 
bhainistíocht chomhroinnte. Ba cheart 
comhleanúnachas le beartais eile a 
áirithiú, go háirithe le beartas 
tionsclaíoch agus rialacha soláthair 
phoiblí, d’fhonn machaire comhréidh a 
áirithiú chun a chur ar chumas tionscail 
de chuid an Aontais, lena n-áirítear 
FMBanna, chun earraí agus seirbhísí 
inbhuanaithe a tháirgeadh i gcomhréir 
leis an gComhaontú Glas agus chun poist 
a sholáthar. Ós rud é gur fearr is féidir na 
cuspóirí sin a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta a leagtar amach san 
Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo 
thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí 
sin a ghnóthú,

Leasú 24

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 chur ar fáil do chríocha a bhfuil 
dúshláin thromchúiseacha 
shocheacnamaíocha, fuinnimh agus 
chomhshaoil rompu a thagann ó 
shainiúlachtaí na mBallstát ina bpróiseas 
aistrithe fuinnimh i dtreo spriocanna 
fuinnimh agus aeráide 2030 an Aontais, 
agus geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de san Aontas faoi 2050 a bhaint 
amach, eadhon na réigiúin sin atá ag 
tabhairt aghaidh ar athruithe 
structúracha tábhachtacha, de dheasca an 
spleáchais mhóir atá acu faoi láthair nó a 
bhí acu le déanaí ar bhreoslaí iontaise 
soladacha, amhail gual, lignít, móin agus 



scealla ola, nó ar ghníomhaíochtaí 
tionsclaíochta atá dian ar gháis cheaptha 
teasa.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir leis an dara fomhír 
d'Airteagal [4(1)] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], rannchuideoidh CUAC leis an 
gcuspóir sonrach aonair maidir le “réigiúin 
agus daoine a chumasú chun aghaidh a 
thabhairt ar thionchair shóisialta 
eacnamaíocha agus chomhshaoil an 
aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de”.

I gcomhréir leis an dara fomhír 
d’Airteagal [4(1)] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], rannchuideoidh CUAC leis an 
gcuspóir sonrach aonair maidir le aistriú 
fuinnimh dlúthpháirtíochta, éifeachtach 
agus inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de, a 
chuireann forbairt na bpleananna 
críochacha um aistriú cóir san áireamh, 
chun iontaofacht d’oibrithe, don earnáil 
fuinnimh, do thionscal, d’infheisteoirí 
agus do phobail a áirithiú, mar aon le 
réigiúin, oibreoirí eacnamaíocha agus 
daoine a chumasú chun deiseanna 
cothroma agus comhionanna a bheith acu 
chun aghaidh a thabhairt ar na tionchair 
shóisialta, eacnamaíocha, slándála 
fuinnimh, bochtaineachta fuinnimh agus 
chomhshaoil an aistrithe fuinnimh.

Leasú 26

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh gníomhaíochtaí a fhaigheann 
tacaíocht ó CUAC i gcomhréir le 
Comhaontú Pháras, le spriocanna an 
Aontais d’fhuinneamh agus d’aeráid le 
haghaidh 2030 agus 2050, agus le 
prionsabail an gheilleagair chiorclaigh. 
Go háirithe, tacóidh CUAC le hiarrachtaí 
chun go mbainfear amach go hiomlán an 
acmhainneacht shuntasach poist a 



chruthú den aistriú sin sna réigiúin a 
ndéanfar difear dóibh.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tacóidh CUAC le sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post 
sna Ballstáit uile.

1. Tacóidh CUAC le sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis 
sna Ballstáit uile, a bhfuil an cuspóir 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach faoi 2050 
foirmhuinithe acu agus a léiríonn a 
dtiomantas ina bpleananna náisiúnta 
fuinnimh agus aeráide, go háirithe sna 
réigiúin sin ina bhfuil, de dheasca a 
thábhachtaí atá dúshláin an aistrithe 
fuinnimh, an gá is mó le cúnamh 
airgeadais ón Aontais. I gcomhréir le 
hIarscríbhinn I den Rialacháin sin, beidh 
acmhainní CUAC á leithdháileadh go 
príomha ar réigiúin ghuail, mar a 
liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann 
leis na Téarmaí Tagartha don Ardán um 
Réigiúin ar Mór a Lorg Guail agus 
Carbóin (Réigiún Ghuail san Ardán um 
Aistriú), chun dul i ngleic le tionchair 
shóisialta, eacnamaíocha, slándála 
fuinnimh agus chomhshaoil atá ag a n-
aistriú fuinnimh.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

EUR 7.5 billiún i bpraghsanna 2018 a 
d'fhéadfaí méadú teacht orthu, a bheidh ar 
fáil sa ghealltanas buiséadach don tréimhse 
2021-2027 sna hacmhainní do CUAC faoi 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis 
agus post, agus méadófar é, de réir mar a 
bheidh, le hacmhainní breise a 

Is é ar a laghad EUR 44 073 459 000 i 
bpraghsanna reatha a bheidh sna 
hacmhainní do CUAC faoi sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis a 
bheidh ar fáil le haghaidh gealltanas 
buiséadach do thréimhse 2021-2027, agus 
ní aistreofar é ó na leithdháiltí le 



leithdháilfear i mbuiséad an Aontais, agus 
le hacmhainní eile i gcomhréir leis an 
mbunghníomh is infheidhme.

haghaidh cistí arna gcumhdach le 
Rialachán (AE) [RFC nua], go háirithe ó 
chistí amhail Ciste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), Ciste 
Sóisialta na hEorpa (CSE+) nó an Ciste 
Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt 
Tuaithe (CETFT). Féadfar an tsuim sin a 
mhéadú, de réir mar a bheidh, trí 
acmhainní breise a leithdháileadh i 
mbuiséad an Aontais, agus trí acmhainní 
eile i gcomhréir leis an mbunghníomh is 
infheidhme.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun críocha an chlársceidealaithe agus 
an chuimsithe ina dhiaidh sin i mbuiséad 
an Aontais, beidh an méid dá dtagraítear 
sa chéad fhomhír innéacsaithe ag ar a 
laghad 2 % in aghaidh na bliana.

scriosta

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. De mhaolú ar Airteagal [21a] de 
Rialachán (AE) [RFC nua], i gcás aon 
acmhainní breise dá dtagraítear i mír 2 
agus a leithdháilfear do CUAC i 
mbuiséad an Aontais nó a soláthraítear trí 
acmhainní eile, ní bheidh aistriú 
comhlántach ó CFRE ná ó CSE+ 
riachtanach lena n-aghaidh.

scriosta

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ní thabharfaidh CUAC tacaíocht 
ach do ghníomhaíochtaí atá nasctha lena 
chuspóir sonrach faoi mar a leagtar amach 
in Airteagal 2 agus a rannchuidíonn le cur 
chun feidhme na bpleananna críochacha 
um aistriú cóir arna mbunú i gcomhréir le 
hAirteagal 7.

1. Ní thabharfaidh CUAC tacaíocht 
ach do ghníomhaíochtaí atá nasctha lena 
chuspóir sonrach faoi mar a leagtar amach 
in Airteagal 2 agus a rannchuidíonn le cur 
chun feidhme na bpleananna críochacha 
um aistriú cóir atá inbhuanaithe arna 
mbunú i gcomhréir le hAirteagal 7.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir le mír 1, tabharfaidh CUAC 
tacaíocht eisiach do na gníomhaíochtaí seo 
a leanas:

I gcomhréir le mír 1, tabharfaidh CUAC 
tacaíocht do na gníomhaíochtaí seo a 
leanas:

Leasú 33

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) infheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair 
bheaga agus mheánmhéide (FBManna), 
lena n-áirítear gnólachtaí nuathionscanta, a 
mbeidh éagsúlú eacnamaíoch agus ath-
thiontú mar thoradh orthu;

(a) infheistíochtaí táirgiúla agus 
inbhuanaithe i FBManna, lena n-áirítear 
gnólachtaí nuathionscanta, 
comharchumainn, pobail fuinnimh 
saoránach agus eagraíochtaí treasearnála 
mar aon le fiontair réigiúnacha agus 
áitiúla faoi úinéireacht phoiblí, a mbeidh 
éagsúlú eacnamaíoch agus ationtú mar 
thoradh orthu mar aon le rannchuidiú le 
cruthú post nua ar ardchaighdeán;

Leasú 34

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



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) infheistíochtaí i ngnólachtaí nua a 
chruthú, lena n-áirítear trí ghorlanna gnó 
agus seirbhísí comhairliúcháin;

(b) infheistíochtaí i ngnólachtaí nua a 
chruthú, go háirithe FBManna agus 
gnólachtaí nuathionscanta a mbeidh 
éagsúlú eacnamaíoch agus rannchuidiú 
le cruthú post nua mar thoradh orthu 
agus lena n-áirítear seirbhísí 
comhairliúcháin gnó ábhartha a 
sholáthar;

Leasú 35

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí 
taighde agus nuálaíochta agus chun aistriú 
teicneolaíochtaí nua a chothú;

(c) infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí 
taighde agus nuálaíochta inbhuanaithe, 
lena n-áirítear taighde fuinnimh, rud lena 
gcuimsítear é sin atá forbartha ag ionaid 
taighde agus ollscoileanna, agus aistriú 
teicneolaíochtaí nua a chothú;

Leasú 36

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 in úsáid 
teicneolaíochtaí, bonneagair agus seirbhísí 
le haghaidh córas fuinnimh atá glan, 
inacmhainne, slán, inbhuanaithe, 
sábháilte agus solúbtha, in astaíochtaí gás 
ceaptha teasa a laghdú, in éifeachtúlacht 
fuinnimh agus i réitigh stórála;

Leasú 37

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



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d a) infheistíochtaí i sócmhainní, 
bonneagar agus teicneolaíochtaí an 
fhuinnimh inathnuaite, lena n-áirítear 
tacaíocht d’fhéinghiniúint chomh maith 
le forbairt agus tiontú chuig fuinneamh 
inathnuaite na gcóras teasa agus 
fuaraithe;

Leasú 38

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d b) infheistíochtaí in athchóiriú 
fuinnimh ar fhoirgnimh, i gcomhréir le 
tionscnamh an Rabharta Athchóirithe ón 
gCoimisiún atá ar na bacáin, lena n-
áirítear uas-sciliú agus athsciliú oibrithe 
sa réimse sin;

Leasú 39

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d c) infheistíochtaí i nasc leictreachais 
trasteorann, d’fhonn an sprioc idirnasc 
leictreachais de 15% a bhaint amach faoi 
2030;

Leasú 40

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 dtéamh éifeachtúil 
ceantair mar a shainmhínítear i 
bpointe (41) d'Airteagal 2 de 



Threoir 2012/27/AE;

Leasú 41

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d e) infheistíochtaí in úsáid na 
dteicneolaíochtaí agus an bhonneagair le 
haghaidh soghluaisteacht inacmhainne, 
ghlan agus chliste, lena n-áirítear 
bonneagar luchtaithe d’fheithiclí 
leictreacha agus soghluaisteacht uirbeach 
ilmhódach atá inbhuanaithe, ag éascú 
forbairt eacnamaíoch agus cruthú post, 
ag rannchuidiú le hastaíochtaí gás 
ceaptha teasa in iompar a laghdú agus le 
héagsúlú na réiteach soghluaisteachta, 
lena n-áirítear infheistíochtaí i mbreoslaí 
malartacha iompair a chuireann dlús leis 
an aistriú i dtreo soghluaisteacht 
astaíochtaí nialasacha;

Leasú 42

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d f) infheistíochtaí chun bochtaineacht 
fuinnimh agus truailliú aeir a chomhrac, 
go háirithe trí réitigh indibhidiúla teasa 
atá bunaithe ar ghual a ionadú mar aon 
le héifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú 
sna réigiúin is mó a ndéantar difear 
dóibh;

Leasú 43

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



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) infheistíochtaí i ndigitiú agus i 
nascacht dhigiteach;

(e) infheistíochtaí i ndigitiú agus i 
nascacht dhigiteach, lena n-áirítear 
infheistíochtaí i líonraí fíor-
ardacmhainnechta agus i dteicneolaíocht 
5G, i réitigh fuinnimh cliste agus i 
mbonneagar agus teicneolaíochtaí lena 
mbaineann, mar aon le hinfheistíochtaí 
as a n-eascraíonn an t-aistriú i dtreo 
geilleagar ciorclach agus neodracht 
aeráide, lena n-áirítear teicneolaíochtaí 
digiteacha agus sonraí a úsáid i dtionscail 
feirmeoireachta, foraoiseachta agus bia;

Leasú 44

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) infheistíochtaí in athghiniúint agus i 
ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún agus 
i dtionscadail athrú cuspóra;

(f) infheistíochtaí in athghiniúint 
agusathbheochan chomhshaoil, 
inrochtaineacht iompair agus athnuachan 
iarghualmhianach agus iarghléasraí 
gualchumhachtaithe, agus láithreáin agus 
saoráidí athfhorbraíochta, athchóiriú talún 
agus tionscadail athrú cuspóra, lena n-
áirítear infheistíochtaí bonneagair ghlais 
i gceantair iarmhianadóireachta mar aon 
le hathchoilltiú na láithreán 
iarghualmhianach;

Leasú 45

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) infheistíochtaí i bhfeabhsú an 
gheilleagair chiorclaigh, lena n-áirítear trí 
dhramhaíl a chosc, laghdú, éifeachtúlacht 
acmhainní, deisiú, athúsáid agus 
athchúrsáil;

(g) infheistíochtaí i bhfeabhsú an 
gheilleagair chiorclaigh, lena n-áirítear trí 
dhramhaíl a chosc, laghdú, éifeachtúlacht 
acmhainní, athúsáid, deisiú agus 
athchúrsáil agus modhanna aisghabhála 
eile, lena n-áirítear aisghabháil fuinnimh;



Leasú 46

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g a) infheistíochtaí sa gheilleagar lucht 
liathghruaige, i nuálaíochtaí sóisialta 
agus i mbonneagar is gá chun tacú le 
rochtain ar an margadh saothair, cuimsiú 
sóisialta agus aosú gníomhach agus 
sláintiúil;

Leasú 47

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 agus athsciliú oibrithe, 
daoine féinfhostaithe agus cuardaitheoirí 
poist, go háirithe i dtreo scileanna agus 
cáilíochtaí atá ábhartha do chur chun 
feidhme straitéisí forbartha réigiúnacha 
mar aon leis an aistriú chuig geilleagar 
inbhuanaithe, digiteach agus glas;

Leasú 48

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) cúnamh i gcuardach poist do 
chuardaitheoirí poist;

(i) cúnamh i gcuardach poist do 
chuardaitheoirí poist agus tacaíocht 
d’oibrithe a chaill a bpost mar thoradh ar 
an aistriú;

Leasú 49

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



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist;

(j) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist, le béim ar leith ar 
mhná agus ar ghrúpaí leochaileacha;

Leasú 50

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(k a) gan dochar d’Airteagal 5, aon 
ghníomhaíochtaí sonracha eile a 
rannchuidíonn le cuspóir sonrach aonair 
CUAC, atá san áireamh sna pleananna 
críochacha um aistriú cóir agus atá 
comhaontaithe idir Ballstát, údaráis 
ábhartha na gcríoch lena mbaineann 
agus atá formheasta ag an gCoimisiún.

Leasú 51

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(k b) ní thacóidh CUAC ach amháin le 
hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair 
nach FBManna iad, nach bhfuil an t-
aistriú post, caipitil agus próiseas táirgthe 
ó Bhallstát amháin go ceann eile i gceist 
leo.

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ina theannta sin, féadfaidh CUAC tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair nach 
FBManna iad, i limistéir atá ainmnithe 
mar limistéir fóirithinte i gcomhréir le 

Ina theannta sin, féadfaidh CUAC tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair nach 
FBManna iad, sna críocha ábhartha, ar 
choinníoll go bhfuil na hinfheistíochtaí sin 



pointí (a) agus (c) d’Airteagal 107(3) 
CFAE, ar choinníoll go bhfuil na 
hinfheistíochtaí sin formheasta mar chuid 
den phlean críochach um aistriú cóir 
bunaithe ar an bhfaisnéis atá riachtanach 
faoi phointe (h) d'Airteagal 7(2). Ní 
bheidh na hinfheistíochtaí sin incháilithe 
ach amháin má tá gá leo chun an phlean 
críochach um aistriú cóir a chur chun 
feidhme.

curtha san áireamh sa phlean críochach 
um aistriú cóir. Ní bheidh na 
hinfheistíochtaí sin incháilithe ach amháin 
má rannchuidíonn siad leis an aistriú 
chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh 
na haeráide de agus nach mbeidh 
athlonnú ann mar thoradh orthu amhail 
dá dtagraítear in Airteagal 60 de 
Rialacháin Uimh. .../... [RFC], agus do 
ghníomhaíochtaí tionsclaíochta atá 
cumhdaithe ag Scéim AE i ndáil le 
Trádáil Astaíochtaí (ETS) ar choinníoll 
nach rannchuidíonn siad le méadú an 
bhrabúis atá díorthaithe ó lamháltais 
astaíochtaí a thrádáil.

Leasú 53

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) gnóthais atá i gcruachás faoi mar a 
shainmhínítear in Airteagal 2(18) de 
Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún16;

(c) gnóthais atá i gcruachás faoi mar a 
shainmhínítear in Airteagal 2(18) de 
Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún16, ach amháin gnóthais a 
ndéanann an t-aistriú fuinnimh go 
neodracht aeráide difear dóibh;

__________________ __________________
16 Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena 
ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe 
cabhrach comhoiriúnach leis an margadh 
inmheánach i gcur i bhfeidhm 
Airteagal 107 agus Airteagal 108 den 
Chonradh (IO L 187, 26.6.2014, lch. 1).

16 Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena 
ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe 
cabhrach comhoiriúnach leis an margadh 
inmheánach i gcur i bhfeidhm 
Airteagal 107 agus Airteagal 108 den 
Chonradh (IO L 187, 26.6.2014, lch. 1).

Leasú 54

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) infheistíocht a bhaineann le 
táirgeadh, próiseáil, dáileadh, stóráil nó 

(d) infheistíocht a bhaineann le 
táirgeadh, próiseáil, iompar, dáileadh, 



dóchán na mbreoslaí iontaise; stóráil nó dóchán breoslaí iontaise;

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

De mhaolú ar phointe (d) de mhír 1, 
féadfaidh an Coimisiún plean críochach 
um aistriú cóir a fhormheas, ar plean é 
lena gcuimsítear infheistíochtaí a 
bhaineann le táirgeadh, próiseáil, 
dáileadh, stóráil, tarchur nó úsáid gáis 
nádúrtha ar choinníoll go n-úsáidtear é 
mar theicneolaíocht idirlinne, agus faoi 
na himthosca a bhfuil údar cuí leo seo a 
leanas:
(a) go bhfuil infheistíochtaí ag tarlú i 
gcríocha a bhfuil orthu aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin fuinnimh atá fíor-
thromchúiseach, de bharr a spleáchais 
mhóir ar bhreoslaí iontaise soladacha, 
amhail na réigiúin a bhfuil sciar ard dá 
gcórais téimh ceantair bunaithe ar 
bhreoslaí iontaise soladacha;
(b) go rannchuidíonn na hinfheistíochtaí 
sin le cuspóirí comhshaoil an Aontais 
maidir le maolú agus oiriúnú ar an athrú 
aeráide, trí dhlús a chur le céimniú 
amach iomlán de ghual, lignít, móin, agus 
sceall ola;
(c) go bhfuil siad comhsheasmhach le 
cuspóirí agus reachtaíocht an Aontais 
maidir le fuinneamh agus cúrsaí aeráide, 
agus leis na pleananna náisiúnta 
fuinnimh agus aeráide, agus gur chineál 
idirthréimhseach iad;
(d) go bhfuil measúnú roimh ré déanta ar 
úsáid foinsí fuinnimh atá inathnuaite 
amháin;
(e) go soláthraíonn ionadú bonneagair 
fuinnimh atá bunaithe ar bhreoslaí 
iontaise atá an-dian ar charbóin agus 
soladach laghduithe suntasacha ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa agus go 



ndéanann sé éifeachtúlacht fuinnimh a 
mhéadú;
(f) go rannchuidíonn na gníomhaíochtaí 
a dtugtar tacaíocht dóibh le bochtaineacht 
fuinnimh a laghdú;
(g) nach gcuireann na gníomhaíochtaí a 
dtugtar tacaíocht dóibh bac ar fhorbairt 
na bhfoinsí fuinnimh inathnuaite sna 
críocha lena mbaineann agus go bhfuil 
siad comhoiriúnach agus i sineirge le 
húsáid thodhchaíoch an fhuinnimh 
inathnuaite.

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí 
le sainaithint na gcríoch is mó atá faoi 
thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, 
atá sa phlean críochach um an aistriú cóir 
ábhartha, agus go bhfuil an plean críochach 
um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa 
Bhallstát lena mbaineann.

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí 
le sainaithint na gcríoch is mó atá faoi 
thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, 
atá sa phlean críochach um an aistriú cóir 
ábhartha, agus go bhfuil an plean críochach 
um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa 
Bhallstát lena mbaineann. I gcás ina 
gcinnfidh an Coimisiún a fhormheas a 
choinneáil siar, tabharfaidh sé údar 
réasúnta leis an gcinneadh. 

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is éard a bheidh i dtosaíocht nó i 
dtosaíochtaí CUAC cuid nó iomlán 
acmhainní CUAC a leithdháiltear do na 
Ballstáit agus na hacmhainní a aistrítear i 
gcomhréir le hAirteagal [21a] de Rialachán 
(AE) [RFC nua]. Beidh iomlán acmhainní 
CFRE agus CSE+ a aistrítear chuig 

2. Is éard a bheidh i dtosaíocht nó i 
dtosaíochtaí CUAC na acmhainní CUAC 
arb ionann iad agus cuid de nó iomlán 
leithdháileadh CUAC do na Ballstáit agus, 
ar bhonn deonach, na hacmhainní a 
aistrítear i gcomhréir le hAirteagal [21a] de 
Rialachán (AE) [RFC nua]. Ní rachaidh 



tosaíocht CUAC cothrom ar a laghad le 
hoiread go leith de mhéid na tacaíochta ó 
CUAC chuig an tosaíocht sin ach ní 
rachaidh sé thar trí oiread den mhéid sin.

iomlán acmhainní CFRE agus CSE+ a 
chineann an Ballstát a aistriú chuig 
tosaíocht CUAC thar thrí oiread de mhéid 
na tacaíochta a fhaightear ó CUAC.

Leasú 58

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Féadfaidh tionscadail incháilithe 
arna maoiniú faoi CUAC a 
rannchuidíonn leis an gcuspóir sonrach a 
leagtar amach in Airteagal 2 tairbhe a 
bhaint as suas le 75 % de chostais 
ábhartha.

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. In éineacht le húdaráis ábhartha na 
gcríoch is infheidhme, ullmhóidh na 
Ballstáit plean críochach um aistriú cóir 
amháin nó níos mó a chumhdaíonn críoch 
amháin nó níos mó a ndéanann sé difear 
dóibh, críoch a chomhfhreagraíonn do 
leibhéal 3 d'aicmiú comhchoiteann na n-
aonad críche maidir le staidreamh 
(“réigiúin NUTS leibhéal 3”) a bunaíodh le 
Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 arna 
leasú ag Rialachán (CE) Uimh. 868/201417 
ón gCoimisiún nó codanna díobh, i 
gcomhréir leis an teimpléad a leagtar 
amach in Iarscríbhinn II. Beidh na críocha 
sin ar na cinn is mó a bheidh faoi thionchar 
diúltach bunaithe ar na torthaí 
eacnamaíocha agus sóisialta de dheasca an 
aistrithe, go háirithe maidir le caillteanas 
post a d'fhéadfadh bheith ann i dtáirgeadh 
agus úsáid breoslaí iontaise agus na 
riachtanais maidir le hathrú ó bhonn ar 
phróisis táirgthe na saoráidí tionsclaíocha 

1. In éineacht le húdaráis ábhartha 
réigiúnacha agus áitiúla uile na gcríoch 
lena mbaineann (ar a laghad ar leibhéil 2 
agus 3 NUTS), ullmhóidh na Ballstáit 
plean críochach um aistriú cóir amháin nó 
níos mó lena gcumhdaítear críoch amháin 
nó níos mó a ndéantar difear níos mó 
dóibh, ar críocha iad a chomhfhreagraíonn 
do leibhéal 3 d’aicmiú comhchoiteann na 
n-aonad críche maidir le staidreamh 
(‘réigiúin ar leibhéal 3 NUTS’) a bunaíodh 
le Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
arna leasú le Rialachán (CE) 
Uimh. 868/2014 ón gCoimisiún17 nó 
codanna díobh, i gcomhréir leis an 
teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn 
II. Beidh na críocha sin ar na cinn is mó a 
bheidh faoi thionchar diúltach bunaithe ar 
na torthaí eacnamaíocha agus sóisialta, 
comhshaoil, agus slándála fuinnimh de 
dheasca an aistrithe, go háirithe maidir le 



sin a bhfuil an déine gás ceaptha teasa is 
airde acu.

caillteanas post agus líon na bpost a 
bhfhéadfaí difear a dhéanamh dóibh i 
dtáirgeadh agus úsáid breoslaí iontaise 
soladacha agus na riachtanais maidir le 
hathrú ó bhonn ar phróisis táirgthe na 
saoráidí tionsclaíocha sin a bhfuil an déine 
gás ceaptha teasa is airde acu. Ní chuirfear 
teorainn leis na Ballstáit ó thaobh 
limistéir agus tosaíochtaí a mholadh do 
thacaíocht CUAC leis an treoir 
infheistíochta arna sainaithint ag an 
gCoimisiún in Iarscríbhinn D a 
ghabhann le Tuarascálacha Tíre 2020. 
Beidh údaráis agus geallsealbhóirí 
ábhartha na gcríoch rannpháirteach go 
gníomhach i ngach céim den phróiseas: 
ullmhúchán, roghnú agus cur chun 
feidhme. 

__________________ __________________
17 Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú 
comhchoiteann aonad críche le haghaidh 
staidrimh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 
21.6.2003, lch. 1).

17 Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú 
comhchoiteann aonad críche le haghaidh 
staidrimh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 
21.6.2003, lch. 1).

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tuairisc ar an bpróiseas aistrithe i 
dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de ar an leibhéal náisiúnta, lena n-
áirítear amlíne le haghaidh céimeanna 
aistrithe tábhachtacha atá comhsheasmhach 
leis an leagan is déanaí den Phlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide 
(“NECP”);

(a) tuairisc ar an bpróiseas aistrithe ar 
an leibhéal náisiúnta agus réigiúnach i 
dtreo spriocanna aeráide 2030 AE agus 
geilleagar AE atá neodrach ó thaobh na 
aeráide de a bhaint amach faoi 2050, lena 
n-áirítear na gníomhaíochtaí aistrithe atá 
déanta cheana féin agus amlíne le 
haghaidh na chéad céimeanna aistrithe eile 
atá comhsheasmhach leis an leagan is 
déanaí den Phlean Náisiúnta Fuinnimh 
agus Aeráide (‘NECP’);

Leasú 61



Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) réasúnú le críocha a shainaithint a 
bheith faoin tionchar is diúltaí de dheasca 
an phróisis aistrithe dá dtagraítear i bpointe 
(a) agus atá le tacaíocht a fháil ó CUAC, i 
gcomhréir le mír 1;

(b) réasúnú ar mhaithe le críocha is mó 
atá faoi thionchar diúltach a shainaithint 
ina bhfuil tacaíocht bhreise ag teastáil 
chun go mbainfear amach an próiséas 
aistrithe dá dtagraítear i bpointe (a) agus le 
tacaíocht ó CUAC, i gcomhréir le mír 1;

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) measúnú ar dhúshláin an aistrithe 
atá ann do na críocha is mó a bheidh faoi 
thionchar diúltach, lena n-áirítear tionchar 
sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil an 
aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, ina sainaithnítear 
líon na bpost a ndéanfar difear dóibh agus 
na gcaillteanas post a d'fhéadfadh bheith 
ann, na riachtanais agus na cuspóirí 
forbartha atá le baint amach faoi 2030, 
nasctha le hathrú ó bhonn nó le dúnadh na 
ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg mór 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint leo 
sna críocha sin;

(c) measúnú ar dhúshláin an aistrithe 
atá ann do na críocha is mó a bheidh faoi 
thionchar diúltach, lena n-áirítear tionchar 
sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil 
agus slándála fuinnimh an aistrithe i dtreo 
geilleagar ar leibhéal an Aontais a bheidh 
neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 
2050, ina sainaithnítear líon na n-oibrithe, 
na bpost agus na gcaillteanas post a 
ndéanfar difear dóibh, an tionchar a 
d’fhéadfadh a bheith ann ar ioncaim féin-
rialaithe ar leibhéal NUTS 2 agus NUTS 
3, líon na bhfiontar a gcuirtear isteach 
orthu, agus na riachtanais agus na cuspóirí 
forbartha atá le baint amach faoi 2030 agus 
atá nasctha le hathrú ó bhonn nó le dúnadh 
na ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg mór 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint leo 
sna críocha sin;

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) tuairisc ar rannchuidiú measta na 
tacaíochta CUAC maidir le dul i ngleic le 

(d) tuairisc ar rannchuidiú measta 
thacaíocht CUAC chun dul i ngleic le 



tionchair shóisialta, eacnamaíocha agus 
chomhshaoil an aistrithe i dtreo geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de;

tionchair shóisialta, eacnamaíocha, 
chomhshaoil agus slándála fuinnimh an 
aistrithe i dtreo geilleagar AE atá neodrach 
ó thaobh na haeráide de faoi 2050 agus 
doimhniú na bochtaineachta fuinnimh a 
chosc;

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) measúnú ar a chomhsheasmhacht le 
straitéisí agus pleananna náisiúnta, 
réigiúnacha nó críochacha eile;

(e) measúnú ar a chomhsheasmhacht le 
straitéisí agus pleananna ábhartha 
náisiúnta, réigiúnacha nó críochacha eile;

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) tuairisc ar shásraí rialachais ina 
bhfuil socruithe comhpháirtíochta, na 
bearta faireacháin agus meastóireachta atá 
pleanáilte agus na comhlachtaí freagracha;

(f) tuairisc ar shásraí rialachais ina 
bhfuil socruithe comhpháirtíochta, na 
bearta faireacháin agus meastóireachta atá 
pleanáilte agus na comhlachtaí freagracha 
ar an leibhéal náisiúnta agus réigiúnach, 
lena n-áirítear an fhéidearthacht 
meastóireacht a bheith á déanamh ag 
comhlachtaí agus institiúidí 
neamhrialtasacha;

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f a) tuairisc ar an bpróiseas 
rannpháirtíochta arna dhéanamh dá 
fhorbairt;



Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) tuairisc ar na cineálacha oibríochtaí 
atá beartaithe agus an rannchuidiú a 
bhfuiltear ag súil leis uathu chun tionchar 
an aistrithe a laghdú;

(g) tuairisc ar chineál agus amlíne na 
n-oibríochtaí atá beartaithe agus an 
rannchuidiú a bhfuiltear ag dréim leis uatha 
chun tionchair shóisialta, eacnamaíocha, 
slándála fuinnimh agus chomhshaoil an 
aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de a laghdú;

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d'infheistíochtaí táirgiúla d'fhiontair nach 
FBManna iad, liosta uileghabhálach na n-
oibríochtaí agus na bhfiontar den sórt sin 
agus réasúnú ar an ngá atá le tacaíocht den 
sórt sin trí anailís ar bhearnaí ina léirítear 
go rachadh na caillteanais post a 
d'fhéadadh a bheith ann thar líon na 
bpost a chruthófaí in éagmais na 
hinfheistíochta sin;

(h) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d’infheistíochtaí táirgiúla agus 
inbhuanaithe d’fhiontair nach FBManna 
iad, liosta d’oibríochtaí agus d’fhiontair 
den sórt sin agus réasúnú don ghá atá le 
tacaíocht den sórt sin;

Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d'infheistíochtaí chun laghdú a dhéanamh 
ar astaíochtaí gáis ceaptha teasa ó 
ghníomhaíochtaí a liostaítear in 
Iarscríbhinn I a ghabhann leis an 
Treoir 2003/87/CE, liosta uileghabhálach 
de na hoibríochtaí a bhfuiltear chun tacú 
leo agus réasúnú go gcuirfeadh siad leis an 

(i) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d’infheistíochtaí chun laghdú a dhéanamh 
ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ó 
ghníomhaíochtaí a liostaítear in 
Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Treoir 2003/87/CE, liosta d’oibríochtaí a 
bhfuiltear chun tacú leo agus réasúnú go 
gcuirfeadh siad leis an aistriú i dtreo 



aistriú i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de agus go mbeadh 
laghdú suntasach ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa a rachadh i bhfad faoi na 
tagarmharcanna ábhartha a bhunaítear don 
saor-leithdháileadh faoi 
Threoir 2003/87/CE mar thoradh orthu 
agus ar choinníoll go bhfuil gá leo chun 
líon suntasach post a chosaint;

geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus go mbeadh laghdú 
suntasach ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a 
rachadh faoi na tagarmharcanna ábhartha a 
bhunaítear don saor-leithdháileadh faoi 
Threoir 2003/87/CE mar thoradh orthu 
agus ar choinníoll go bhfuil gá leo chun 
líon suntasach post a chosaint;

Leasú 70

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe j

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) sineirgí agus comhlántacht le cláir 
eile an Aontais agus le colúin an tSásra um 
Aistriú Cóir chun dul i ngleic le riachtanais 
forbartha shainaitheanta.

(j) sineirgí agus comhlántacht le cláir 
ábhartha eile an Aontais, le cistí agus le 
colúin an tSásra um Aistriú Cóir chun dul i 
ngleic le riachtanais forbartha 
shainaitheanta.

Leasú 71

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe j a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j a) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar 
fáil do ghníomhaíochtaí tionsclaíocha atá 
cumhdaithe cheana féin ag ETS, tuairisc 
a léiríonn nach rannchuidíonn tacaíocht 
den sórt sin le méadú an bhrabúis a 
thagann cheana féin ó lamháltais 
astaíochtaí a thrádáil.

Leasú 72

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Beidh na páirtithe ábhartha i 
gcomhréir le hAirteagal [6] den Rialachán 

3. Beidh na comhpháirtithe ábhartha i 
gcomhréir le hAirteagal [6] de Rialachán 



(AE) [RCF nua] rannpháirteach in 
ullmhúchán agus cur chun feidhme na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir.

(AE) [RCF nua] rannpháirteach in 
ullmhúchán agus cur chun feidhme na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir, mar 
aon le hionadaithe an tionscail, na 
hearnála fuinnimh, comhpháirtithe 
sóisialta agus aon gheallsealbhóirí 
ábhartha eile.

Leasú 73

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh na pleananna críochacha um aistriú 
cóir comhsheasmhach leis na straitéisí 
críochacha dá dtagraítear in Airteagal [23] 
de Rialachán (AE) [RFC nua], le straitéisí 
ábhartha um speisialtóireacht chliste, leis 
na NECPanna agus le Colún Eorpach na 
gCeart Sóisialta.

Beidh na pleananna críochacha um aistriú 
cóir comhsheasmhach leis na straitéisí 
críochacha dá dtagraítear in Airteagal [23] 
de Rialachán (AE) [RFC nua], le 
NECPanna agus leis an Straitéis 
Fhadtéarmach 2050, le Comhaontú 
Pháras agus le Colún Eorpach na gCeart 
Sóisialta, agus, a mhéid is féidir, le 
straitéisí um speisialtóireacht chliste agus 
le straitéisí agus cláir ábhartha eile, lena 
n-áirítear aer glan, cruach ghlan, 
bochtaineacht fuinnimh agus táirgeoirí is 
tomhaltóirí fuinnimh.

Leasú 74

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 – fomhír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh na pleananna críochacha um 
aistriú cóir agus na cinntí maidir le 
roghnú na dtionscadal agus na n-
oibríochtaí inrochtana go poiblí. Beidh 
ullmhúchán agus forbairt na bpleananna 
críochacha um aistriú cóir faoi réir 
comhairliúchán poiblí.

Leasú 75



Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás ina dtacaíonn CUAC leis na 
gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointí (h), 
(i) nó (j) d'Airteagal 4(2), ní dhéanfar 
sonraí na dtáscairí a tharchur ach amháin 
má bhíonn na sonraí uile a bhaineann leis 
an rannpháirtí sin, a cheanglaítear i 
gcomhréir le hIarscríbhinn III, ar fáil.

3. I gcás ina dtacaíonn CUAC leis na 
gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointí (h), 
(i) nó (j) d’Airteagal 4(2), ní dhéanfar 
sonraí faoi tháscairí na rannpháirtithe a 
tharchur ach amháin má bhíonn na sonraí 
uile a bhaineann leis an rannpháirtí sin, a 
cheanglaítear i gcomhréir le hIarscríbhinn 
III, ar fáil agus dianrialacha cosanta 
sonraí á n-áirithiú ag an am céanna.

Leasú 76

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún, bunaithe 
ar thuarascáil deiridh ar fheidhmíocht an 
chláir, nár baineadh amach ar a laghad 
[65 %] den sprioc a leagtar síos maidir le 
ceann amháin nó níos mó de tháscairí 
aschuir nó toraidh d'acmhainní CUAC, 
féadfaidh sé ceartúcháin airgeadais a 
dhéanamh de bhun Airteagal [98] den 
Rialachán (AE) [RFC nua] trí thacaíocht ó 
CUAC don tosaíocht sin a laghdú i 
gcoibhéis leis an méid atá bainte amach.

I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún, bunaithe 
ar scrúdú ar an tuarascáil deiridh ar 
fheidhmíocht an chláir, nár baineadh 
amach ar a laghad 65 % den sprioc a 
leagtar síos maidir le ceann amháin nó níos 
mó de tháscairí aschuir nó toraidh 
d’acmhainní CUAC, féadfaidh sé 
ceartúcháin airgeadais a dhéanamh de bhun 
Airteagal [98] den Rialachán (AE) [RFC 
nua] trí thacaíocht ó CUAC don tosaíocht 
sin a laghdú i gcoibhéis leis an méid atá 
bainte amach. Bainfidh ceartúcháin 
airgeadais le mainneachtain atá 
bainteach le hidirghabhálacha cláir agus 
ní le mainneachtain a eascraíonn as 
imthosca seachtracha. 

Leasú 77

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leagan amach an phróisis aistrithe 
agus sainaithint na gcríoch ina mbeidh an 

1. Leagan amach an phróisis aistrithe 
agus sainaithint na gcríoch a ndéanfar an 



tionchar is diúltaí laistigh den Bhallstát difear is dóibh laistigh den Bhallstát, lena 
n-áirítear an t-aistriú stairiúil

Leasú 78

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Measúnú ar na dúshláin i dtaca leis 
an aistriú, le haghaidh gach ceann de na 
críocha arna sainaithint

2. Measúnú ar na dúshláin agus 
deiseanna i dtaca leis an aistriú, le 
haghaidh gach ceann de na críocha arna 
sainaithint

Leasú 79

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.1. Measúnú ar an tionchar 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
bheidh ag an aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de

2.1. Measúnú ar thionchar eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach an aistrithe 
stairiúil agus thuartha chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de

Leasú 80

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – pointe 3.1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3.1 a. tuairisc ar chonas a théitear i 
mbun comhairliúcháin agus 
rannpháirtíochta le hionadaithe an 
phobail agus le gníomhaithe an tsochaí 
sibhialta, roimh agus i ndiaidh fhorbairt 
na ndoiciméad clársceidealaithe.
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM IOMPAR AGUS UM THURASÓIREACHT

chuig an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Rapóirtéir: Dominique Riquet

RÉASÚNÚ GEARR

Tá an Ciste um Aistriú Cóir ar cheann de na bearta atá déanta ag an gCoimisiún faoin 
gComhaontú Glas don Eoraip a bhfuil sé mar aidhm leis cuidiú le sprioc na neodrachta 
carbóin a bhaint amach faoi 2050, de réir mar atá leagtha síos ag an Aontas, trí thacú, go 
háirithe, leis na réigiúin is mó atá i gcruachás agus is mó a ndéanann an t-aistriú difear dóibh.

Tá an togra reachtach seo fíorthráthúil go deo: tugtar aird sa togra ar an riachtanas atá ann, ach 
chomh maith leis sin tugtar aird ar an gcostas, na dúshláin agus na deacrachtaí eacnamaíocha 
agus sóisialta a chruthaíonn aistriú struchtúrach ar ár modhanna táirgeachta do na hearnálacha 
agus réigiúin uile, i bhfianaise chomh spleách agus atá siad ar bhreoslaí iontaise nó go mbíonn 
an tionsclaíocht iontu ag eisiúint lear mór CO2. Cé go mbeidh ar gach Ballstát a gcion féin a 
dhéanamh, is iad na críocha is leochailí agus na críocha is mó a ndéanfaidh an t-aistriú difear 
dóibh, go príomha, na críocha sin a mbeidh cúnamh ag teastáil uathu – rud atá ag teacht le 
prionsabal bunúsach na dlúthpháirtíochta Eorpaí.

Fáiltíonn an rapóirtéir sa Choiste um Iompar agus um Thurasóireacht roimh an togra seo mar 
gheall ar a chuspóir (sprioc na neodrachta carbóin), a chur chuige cuimsitheach (‘gan aon duine 
a fhágáil ar leataobh’) agus na sineirgí a chruthóidh sé le cistí Eorpacha eile. Go háirithe, tá an 
ciste seo sainoiriúnaithe don leibhéal náisiúnta agus réigiúnach trí bhíthin na bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus na bpleananna críochacha, ar bhonn an bhainistithe 
chomhroinnte agus ag urramú phrionsabal na dlúthpháirtíochta. Ina leith sin, tá an ionstraim sin 
neadaithe go hiomlán i mbeartais réigiúnacha trí na Cistí Struchtúracha, atá bunaithe ar 
rannpháirtíocht na mBallstát, agus treiseofar an ionstraim sin trí fhéachaint leis na bearta arna 
ndéanamh ag BEI a chomhlánú agus faoi shásraí cistithe gaolmhara (InvestEU, etc.). Measann 
an rapóirtéir go bhfuil sé ríthábhachtach do rath an aistrithe go mbeadh béim ar an ngné 
chríochach in ullmhú agus cur chun feidhme na huirlise maoinithe seo, agus is mian leis, dá 
bhrí sin, na forálacha sin a thabhairt chun suntais.

Is é tosaíocht an rialacháin seo ná cabhrú le hathsciliú oibrithe agus gnólachtaí tríd an gcaoi a 
mbíonn siad ag oibriú a oiriúnú sna críocha agus na hearnálacha is mó atá buailte leis an aistriú. 
I bhfianaise, áfach, go bhfuil an buiséad atá leithdháilte don chiste an-bheag – rud a chaitear a 



cháineadh nuair a fhéachtar ar na méideanna atá ag teastáil chun go mbeadh rath ar aistriú 
eacnamaíoch – tá an rapóirtéir den tuairim go bhfuil spriocdhíriú níos beaichte den ionstraim 
bhuiséadach seo indéanta ar mhaithe lena breisluach agus a héifeachtúlacht a mhéadú trí bhíthin 
leithdháileadh an chistithe a optamú agus díriú isteach ar na hearnálacha agus na 
gníomhaíochtaí is mó a bhfuil tacaíocht de dhíth orthu.

Chuige sin, tá roinnt forálacha nua tugtha isteach:

- Coigeartú níos spriocdhírithe ar na gníomhaíochtaí a fhéadfaidh tairbhiú den Chiste: cé 
go measann an rapóirtéir gur cheart tosaíocht a thabhairt go deimhin do FBManna ar 
minic, mar gheall ar a méid, gur lú solúbthacht atá acu chun a dtrealamh táirgeachta a 
oiriúnú, tá sé den tuairim, mar sin féin, nach bhfuil líon áirithe de na gníomhaíochtaí a 
bhí molta ar dtús ag an gCoimisiún (taighde agus nuálaíocht, digiteáil agus cúnamh le 
haghaidh dí-éilliú, sa mhéid go sáraíonn sé an prionsabal gurb é údar an truaillithe a 
íocfaidh as) ábhartha go díreach chun críocha an rialacháin agus gur féidir, thairis sin, 
tacú leo sin trí ionstraimí buiséadacha nó airgeadais eile an Aontais;

- Critéir incháilitheachta níos déine do ghníomhaíochtaí atá clúdaithe ag ETS: aithníonn 
an rapóirtéir an luach a ghabhann le gníomhaíochtaí tionsclaíochta áirithe atá clúdaithe 
ag Scéim AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí (ETS) a chur san áireamh, ach é sin a bheith 
faoi réir creat teoranta agus bunaithe ar a nglacadh ar bhonn cás ar chás ag an 
gCoimisiún. Measann sé go bhfuil sé bunriachtanach, áfach, nár cheart go mbeadh aon 
fhéidearthacht ann go mbeadh éifeachtaí amhantair ann do na fiontair sin, ionas nach 
mbeidh siad ag baint brabús as aon chúnamh breise a thugtar trí CUAC le haghaidh 
dhícharbónú a gcuid earnálacha tionsclaíochta d’fhonn a mbarrachas de chuótaí 
astaíochtaí a athdhíol, rud a d’fhágadh go bhfaighidís ‘brabúis amhantair’ a eascraíonn 
as cúnamh airgeadais atá á eisiúint faoi CUAC.

- Cistiú a leithdháileadh ar bhealach níos spriocdhírithe agus ar bhealach is fearr a oireann 
do na torthaí: ós rud é go bhfuil sé i gceist an prionsabal ‘úsáid é, nó bí dhá uireasa’ a 
chur i bhfeidhm ar bhealach níos déine, tá méadú déanta ar na leibhéil feidhmíochta a 
éilítear do na tosaíochtaí, chun foráil do choigeartuithe agus athdháiltí sa chás nach 
gcomhlíontar na spriocanna agus chun ráthaíocht a thabhairt i leith bhreisíocht gach 
euro a chaitear;

- Is é atá mar aidhm le CUAC ná cabhrú leis na críocha is mó atá buailte leis an aistriú 
d’fhonn neodracht carbóin a bhaint amach faoi 2050. Beidh ar gach Ballstát rannchuidiú 
le gnóthú an chuspóra choitinn sin, mar má chliseann ar cheann amháin, bainfear an 
bonn d’iarrachtaí na gceann eile agus bheadh iarmhairtí díobhálacha aige sin dóibh, fiú 
do na Ballstáit sin a bhfuil an dul chun cinn is mó déanta acu ionsar aistriú glas. Dá réir 
sin, agus ag teacht le prionsabal bunúsach na dlúthpháirtíochta Eorpaí, tá an rapóirtéir 
den tuairim gur cheart rochtain ar an gciste a chúngú i gcás na mBallstát sin nach bhfuil 
sé geallta fós acu go sroichfidh siad sprioc náisiúnta de neodracht carbóin faoi 2050 
agus gur cheart go ndéanfaí a lamháltas náisiúnta a fhionraí go páirteach go dtí go 
mbeidh an sprioc sin glactha acu;

- Sainmhíniú níos beaichte ar na gníomhaíochtaí tionsclaíochta atá incháilithe: 
admhaíonn an rapóirtéir go bhfuil na críocha agus earnálacha is mó a bheidh buailte ag 
an aistriú sainaitheanta i gceart sa togra, go háirithe mar gheall ar a spleáchas ar 
bhreoslaí iontaise agus an nádúr dianúsáide carbóin atá ag a ngníomhaíochtaí 
tionsclaíochta. Tá sé den tuairim, áfach, go bhfuil easnamh mór ann ó thaobh na gcritéar 



sainaitheantais agus measann sé gur cheart incháilitheacht don chiste a leathnú amach 
chun go n-áireofaí gníomhaíochtaí tionsclaíocha atá bainteach le monarú táirgí 
críochnaithe nach bhfuil ag luí le sprioc neodrachta carbóin an Aontais, fiú más 
gníomhaíochtaí iad a ghineann leibhéal íseal d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ba cheart 
breathnú orthu sin mar ghníomhaíochtaí atá ina gcuid dhílis den aistriú agus ba cheart 
iad a áireamh i raon feidhme an chiste. Go háirithe, tá claochluithe meara agus 
fadréimseacha in iomláine a slabhra luacha le sonrú in earnáil na ngluaisteán innill 
dócháin: caithfear, dá bhrí sin, tacaíocht Eorpach ar leith a thabhairt chun cuidiú leis an 
earnáil sin an t-aistriú a dhéanamh go rathúil, chun tacú leis na hoibrithe agus chun a 
leibhéal iomaíochais agus ceannaireachta i gcomhthéacs iomaíocht idirnáisiúnta 
mhéadaithe a choinneáil. Ba cheart a mheabhrú, áfach, nach féidir aon sprioc neodrachta 
aeráide a ghnóthú gan dícharbónú a dhéanamh ar an earnáil iompair: is ionann 
astaíochtaí na hearnála sin agus 23% d’astaíochtaí CO2 an Aontais agus leanann an sciar 
sin de bheith ag méadú, agus laistigh den earnáil féin is ionann giniúint an iompair de 
bhóthar agus 75% de na hastaíochtaí CO2 agus den fhuinneamh a ídítear. Is iad na 
monaróirí feithiclí agus a soláthróirí, mar aon leis na hearnálacha cothabhála agus 
deisiúcháin, is mó atá buailte leis an aistriú go dtí feithiclí nialas-astaíochta agus/nó 
íseal-astaíochta. I bhfianaise a thábhachtaí atá na hearnálacha sin don gheilleagar 
Eorpach (le 3,5 milliún duine fostaithe go díreach nó go hindíreach san Aontas, is ionann 
an earnáil mótarfheithiclí agus 8,5% de na poist sa tionsclaíocht Eorpach agus 7,5% de 
OTI AE), tá sé ríthábhachtach go bhfaighidís tacaíocht ó CUAC.

Trí na moltaí seo atá dírithe chuig an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach a ionchorprú sa 
tuarascáil, tá an rapóirtéir lánchinnte de go dtreiseofar inoibritheacht agus éifeachtúlacht an 
Chiste um Aistriú Cóir d’fhonn sprioc Eorpach na neodrachta aeráide a ghnóthú, agus ag an am 
céanna go dtabharfar cosaint do na daoine is leochailí le linn an aistrithe sin.

LEASUITHE

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Tá an t-aistriú chuig geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na aeráide 
de ar cheann de na cuspóirí beartais is 
tábhachtaí atá ag an Aontas. An 
12 Nollaig 2019, d’fhormhuinigh an 
Chomhairle Eorpach an cuspóir Aontas a 
bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach faoi 2050, i gcomhréir le 
cuspóirí Chomhaontú Pháras. Cé go 
mbainfidh gach réigiún agus gach Ballstát 
leas as an gcomhrac i gcoinne an athraithe 
aeráide agus an díghrádaithe comhshaoil 

(2) Tá an t-aistriú chuig geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na aeráide 
de ar cheann de na cuspóirí beartais is 
tábhachtaí atá ag an Aontas. An 
12 Nollaig 2019, d’fhormhuinigh an 
Chomhairle Eorpach an cuspóir Aontas a 
bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach faoi 2050, i gcomhréir le 
cuspóirí Chomhaontú Pháras. Cé go 
mbainfidh gach réigiún agus gach Ballstát 
leas as an gcomhrac i gcoinne an athraithe 
aeráide agus an díghrádaithe comhshaoil 



san fhadtéarma agus go gcuirfidh sin 
deiseanna agus dúshláin ar fáil do chách sa 
mheántéarma, ní thosaíonn gach ceann acu 
ar a n-aistriú ón bpointe céanna agus níl an 
cumas freagartha céanna acu. Tá roinnt acu 
sin níos forbartha ná cinn eile, ach bíonn 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch níos 
leithne ag an aistriú ar na réigiúin sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise - go háirithe gual, lignít, móin agus 
sceall ola - nó ar thionscail atá dian ar 
gháis cheaptha teasa. I gcás den sórt sin, 
cruthaítear an baol go mbeidh aistriú ar 
luasanna éagsúla san Aontas i dtaca leis an 
ngníomhú ar son na haeráide, ach an baol 
freisin go dtiocfadh méadú ar na bearnaí 
idir na réigiúin, rud a dhéanfadh dochar do 
chuspóirí an chomhtháthaithe shóisialta, 
eacnamaíoch agus chríochaigh.

san fhadtéarma agus go gcuirfidh sin 
deiseanna agus dúshláin ar fáil do chách sa 
mheántéarma, ní thosaíonn gach ceann acu 
ar a n-aistriú ón bpointe céanna agus níl an 
cumas freagartha céanna acu. Tá roinnt acu 
sin níos forbartha ná cinn eile, ach bíonn 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch níos 
leithne ag an aistriú ar na réigiúin sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise, go háirithe gual, lignít, móin agus 
sceall ola, ar thionscail atá dian ar ghás 
ceaptha teasa nó ar thionscail nach bhfuil 
a gcuid táirgí críochnaithe ag luí le sprioc 
neodrachta carbóin an Aontais. I gcás den 
sórt sin, cruthaítear an baol go mbeidh 
aistriú ar luasanna éagsúla san Aontas i 
dtaca leis an ngníomhú ar son na haeráide, 
ach an baol freisin go dtiocfadh méadú ar 
na bearnaí idir na réigiúin, rud a dhéanfadh 
dochar do chuspóirí an chomhtháthaithe 
shóisialta, eacnamaíoch agus chríochaigh. 
Sa chomhthéacs sin, ba cheart aird ar 
leith a thabhairt ar na dúshláin ar leith a 
bheidh mar thoradh ar thionchar an 
aistrithe chuig neodracht aeráide do 
cheantair iargúlta, oileáin agus cheantair 
atá faoi mhíbhuntáiste geografach, agus 
do cheantair ina bhfuil fadhbanna le 
dídhaonrú.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Chun go n-éireoidh leis an aistriú, 
ní mór dó a bheith cothrom agus inghlactha 
go sóisialta ag cách. Dá bhrí sin, ní mór 
don Aontas agus do na Ballstáit araon na 
himpleachtaí eacnamaíocha agus sóisialta a 
bheidh aige a chur san áireamh ón tús, agus 
leas a bhaint as gach ionstraim a 
d’fhéadfadh a bheith ann chun 
drochiarmhairtí a mhaolú. Tá ról 
tábhachtach ag buiséad an Aontais i ndáil 
leis sin.

(3) Chun go n-éireoidh leis an aistriú, 
ní mór dó a bheith cothrom, cuimsitheach 
agus inghlactha go sóisialta ag cách, gan 
aon duine a fhágáil ar leataobh agus an 
bhochtaineacht fuinnimh a chomhrac. Dá 
bhrí sin, ba cheart don Aontas agus do na 
Ballstáit araon, agus na gníomhaithe 
éagsúla réigiúnacha agus áitiúla na 
himpleachtaí eacnamaíocha agus sóisialta a 
chur san áireamh ón tús, mar aon le 
saintréithe agus sainiúlachtaí a réigiún, 
lena n-áirítear a ndéine carbóin agus OTI 
per capita faoi bhun mheánráta AE, agus 



leas a bhaint as gach ionstraim a 
d’fhéadfadh a bheith ann chun 
drochiarmhairtí a mhaolú agus na 
dúshláin a athrú go deiseanna. Ba cheart 
don aistriú titim eacnamaíoch na réigiún 
is neamhchosanta a sheachaint agus 
bonn na forbartha eacnamaíche sna 
réigiúin sin á ráthú ag an am céanna. Tá 
ról tábhachtach ag buiséad an Aontais i 
ndáil leis sin.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (‘CUAC’) atá ar 
cheann de cholúin an tSásra um Aistriú 
Cóir a chuirtear chun feidhme faoin 
mbeartas comhtháthaithe. Is é an aidhm atá 
le CUAC maolú a dhéanamh ar 
dhrochiarmhairtí an aistrithe aeráide trí 
thacaíocht a thabhairt sna críocha is mó a 
n-imríonn siad tionchar orthu agus do na 
hoibrithe lena mbaineann. I gcomhréir le 
cuspóir sonrach CUAC, ba cheart do na 
gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó 
CUAC rannchuidiú go díreach chun laghdú 
a dhéanamh ar thionchar an aistrithe trí 
mhaoiniú a dhéanamh ar éagsúlú agus 
nuachóiriú an gheilleagair áitiúil agus trí 
mhaolú a dhéanamh ar na iarmhairtí 
diúltacha ar an bhfostaíocht. Léirítear sin i 
gcuspóir sonrach CUAC, a bhunaítear ar an 
leibhéal céanna agus a liostaítear in 
éineacht leis na cuspóirí beartais a leagtar 
amach in Airteagal [4] de Rialachán AE 
[RFC nua].

(5) Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (‘CUAC’) atá ar 
cheann de cholúin an tSásra um Aistriú 
Cóir a chuirtear chun feidhme faoin 
mbeartas comhtháthaithe. Is é an aidhm atá 
le CUAC tacú leis na gníomhaíochtaí atá 
dírithe ar aistriú cóir agus rathúil 
fuinnimh i dtreo geilleagar atá neodrach 
ó thaobh na haeráide de agus maolú a 
dhéanamh ar dhrochiarmhairtí an aistrithe 
aeráide trí thacaíocht a thabhairt sna 
críocha is mó a ndéantar difear dóibh agus 
do na hoibrithe lena mbaineann. I 
gcomhréir le cuspóir sonrach CUAC, ba 
cheart do na gníomhaíochtaí a fhaigheann 
tacaíocht ó CUAC rannchuidiú go díreach 
le laghdú a dhéanamh ar thionchar an 
aistrithe, trí dhrochiarmhairtí sóisialta a 
mhaolú agus trí mhaoiniú a dhéanamh ar 
nuachóiriú agus ationtú an gheilleagair 
áitiúil agus trí mhaolú a dhéanamh ar na 
hiarmhairtí diúltacha ar an bhfostaíocht 
agus deiseanna nua a chruthú trí oiliúint, 
athsciliú agus curaclaim oideachais 
nuashonraithe. Léirítear sin i gcuspóir 
sonrach CUAC, a bhunaítear ar an leibhéal 
céanna agus a liostaítear in éineacht leis na 
cuspóirí beartais a leagtar amach in 
Airteagal [4] de Rialachán AE [RFC nua]. 
I bhfianaise chineál an bheartais 
aistrithe, moltar CUAC mar ionstraim 



fhadtéarmach atá ag teacht go hiomlán 
leis an bhfís chun mór-roinn atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach faoi 2050.

Leasú 4

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 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. Le haistrithe deonacha acmhainní 
ó CFRE agus ó CSE+ arna gcinneadh ag 
gach Ballstát, comhlánófar baint amach 
na sprice sin.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ba cheart na hacmhainní ó CUAC a 
bheith ina gcomhlánú ar na hacmhainní a 
bheidh ar fáil faoin mbeartas 
comhtháthaithe.

(7) Ba cheart do na hacmhainní ó 
CUAC comhlánú a dhéanamh ar na 
hacmhainní a bheidh ar fáil faoi ionstraimí 
an bheartais comhtháthaithe agus gach 
ionstraim airgeadais ábhartha eile ón 
Aontas agus go náisiúnta a dhíríonn ar 
earnálacha leochaileacha. Níor cheart go 



dtiocfadh ciorruithe ar na cistí a 
chumhdaítear le Rialachán (AE).../... 
[RFC nua] as bunú CUAC.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Is dúshlán le haghaidh na mBallstát 
uile é an t-aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. Beidh sé 
ina dhúshlán ar leith do na Ballstáit sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise nó ar ghníomhaíochtaí 
tionsclaíocha atá dian ar gháis cheaptha 
teasa ar gá deireadh a chur leo go 
céimnitheach nó ar gá iad a oiriúnú i ngeall 
ar an aistriú agus nach bhfuil na 
hacmhainní airgeadais acu chun é sin a 
dhéanamh. Dá bhrí sin ba cheart go 
gcumhdódh CUAC gach Ballstát, ach ba 
cheart go léireodh dáileadh a acmhainní 
airgeadais cumas na mBallstát na 
hinfheistíochtaí atá riachtanach chun 
déileáil leis an aistriú i dtreo neodracht ó 
thaobh na haeráide de a mhaoiniú.

(8) Is dúshlán le haghaidh na mBallstát 
uile é an t-aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. Beidh sé 
ina dhúshlán ar leith do na Ballstáit sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise soladacha, a bhfuil 
gníomhaíochtaí tionsclaíocha acu atá dian 
ar ghás ceaptha teasa nó a bhfuil 
gníomhaíochtaí tionsclaíocha acu nach 
bhfuil na táirgí deiridh a thagann astu ag 
luí leis an neodracht carbóin, ar gá 
deireadh a chur leo go céimnitheach nó ar 
gá iad a oiriúnú i ngeall ar an aistriú i dtreo 
neodracht ó thaobh na haeráide de agus 
nach bhfuil na hacmhainní airgeadais acu 
chun é sin a dhéanamh. Dá bhrí sin, ba 
cheart go gcumhdódh CUAC gach Ballstát, 
ach ba cheart go léireodh leithdháileadh a 
acmhainní airgeadais cumas na mBallstát 
na hinfheistíochtaí atá riachtanach chun 
déileáil leis an aistriú i dtreo neodracht ó 
thaobh na haeráide de a mhaoiniú.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8a. Tá rialacha airgeadais 
cothrománacha arna nglacadh ag 
Parlaimint na hEorpa agus ag an 
gComhairle ar bhonn Airteagal 322 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh i bhfeidhm maidir leis an 
Rialachán seo. Leagtar na rialacha sin 



síos sa Rialachán airgeadais agus is leo a 
shocraítear, go háirithe, an nós imeachta 
maidir leis an mbuiséad a bhunú agus a 
chur chun feidhme le deontais, soláthar, 
duaiseanna, cur chun feidhme 
neamhdhíreach agus is leo a fhoráiltear 
maidir le seiceálacha ar fhreagracht na 
ngníomhaithe airgeadais. Baineann 
rialacha arna nglacadh ar bhonn 
Airteagal 322 CFAE freisin le buiséad an 
Aontais a chosaint i gcás easnaimh 
ghinearálta i leith an smachta reachta sna 
Ballstáit, ós rud é go bhfuil an smacht 
reachta ina réamhchoinníoll riachtanach 
le haghaidh bainistíocht fhónta 
airgeadais agus mhaoiniú éifeachtach 
AE;

(Cuirtear an leasú seo in ionad an téacs ón togra nua COM 2020/0460.)

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

9a. I gcomhréir le Rialachán 
[Ionstraim Théarnaimh an Aontais] agus 
laistigh de theorainneacha na n-
acmhainní atá leithdháilte ann, ba cheart 
bearta téarnaimh agus athléimneachta 
faoin gCiste um Aistriú Cóir a dhéanamh 
chun dul i ngleic le tionchar ghéarchéim 
COVID-19 nach raibh a leithéid ann 
riamh roimhe.  Ba cheart na hacmhainní 
breise sin a úsáid sa chaoi go n-
áiritheofar go gcomhlíonfar na 
teorainneacha ama dá bhforáiltear i 
Rialachán [ERI];

(Cuirtear an leasú seo in ionad an téacs ón togra nua COM 2020/0460.)

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil 
an Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú. Ba cheart d’infheistíochtaí a 
thacaíonn le geilleagair áitiúla agus atá 
inbhuanaithe san fhadtéarma, agus 
cuspóirí uile an Chomhaontaithe Ghlais á 
gcur san áireamh, a bheith san áireamh sa 
liosta infheistíochtaí. Ba cheart do na 
tionscadail a dtugtar maoiniú dóibh 
rannchuidiú le haistriú go geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de. I gcás earnálacha atá ag dul i 
léig, cosúil le táirgeadh fuinnimh atá 
bunaithe ar ghual, lignít, móin agus sceall 
ola nó gníomhaíochtaí eastósctha le 
haghaidh na mbreoslaí iontaise soladacha 
sin, ba cheart an tacaíocht a nascadh le 
céimniú amach na gníomhaíochta agus an 
laghdú comhfhreagrach ar leibhéal na 
fostaíochta. I dtaca le hearnálacha ina 
bhfuil athrú ó bhonn ar siúl a bhfuil 
leibhéil arda astaíochtaí gás ceaptha teasa 
acu, ba cheart gníomhaíochtaí nua a chur 
chun cinn leis an tacaíocht trí 
theicneolaíochtaí nua, próisis nua nó táirgí 
nua a chur in úsáid, a mbeidh laghdú 
suntasach ar astaíochtaí mar thoradh leo, i 
gcomhréir le cuspóirí aeráide AE 2030 
agus neodracht ó thaobh na haeráide de san 
Aontas Eorpach faoi 205013 fad agus a 
dhéantar fostaíocht a choinneáil ar bun 
agus a fheabhsú agus díghrádú an 
chomhshaoil a sheachaint ag an am céanna. 
Ba cheart aird ar leith a thabhairt freisin ar 
ghníomhaíochtaí lena ndéantar nuálaíocht 
agus taighde in ardteicneolaíochtaí agus i 
dteicneolaíochtaí inbhuanaithe a fheabhsú, 
agus i réimsí an digitithe agus na nascachta 
chomh maith, ar choinníoll go gcabhraíonn 
bearta den sórt sin chun na fo-iarmhairtí 
diúltacha a bhaineann le haistriú i dtreo 
geilleagar ciorclach atá neodrach ó thaobh 
na haeráide de a mhaolú, agus go 

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil 
an Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú. Ba cheart d’infheistíochtaí a 
thacaíonn le geilleagair áitiúla agus 
réigiúnacha agus atá inbhuanaithe san 
fhadtéarma, agus cuspóirí uile an 
Chomhaontaithe Ghlais á gcur san 
áireamh, a bheith san áireamh sa liosta 
infheistíochtaí. Ba cheart do na tionscadail 
a dtugtar maoiniú dóibh rannchuidiú le 
haistriú go geilleagar ciorclach atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de, agus 
drochiarmhairtí eacnamaíocha agus 
sóisialta a bhaineann le haistriú 
comhshaoil a mhaolú. I gcás earnálacha 
atá ag dul i léig, amhail táirgeadh fuinnimh 
atá bunaithe ar ghual, lignít, móin agus 
sceall ola nó gníomhaíochtaí eastósctha le 
haghaidh na mbreoslaí iontaise soladacha 
sin, ba cheart an tacaíocht a nascadh le 
céimniú amach na gníomhaíochta agus an 
laghdú comhfhreagrach ar leibhéal na 
fostaíochta. I ndáil leis sin, féadfaidh gás 
nádúrtha a bheith ina theicneolaíocht 
idirlinne san aistriú nuair a ghlacann sé 
ionad foinsí fuinnimh carbóin níos déine 
agus tá sé nasctha le húsáid fuinnimh in-
athnuaite. I dtaca le hearnálacha ina bhfuil 
athrú ó bhonn ar siúl a bhfuil leibhéil arda 
astaíochtaí gás ceaptha teasa acu, ba cheart 
gníomhaíochtaí nua a chur chun cinn leis 
an tacaíocht trí theicneolaíochtaí nua, 
próisis nua nó táirgí nua a chur in úsáid, a 
mbeidh laghdú suntasach ar astaíochtaí mar 
thoradh leo, i gcomhréir le cuspóirí aeráide 
AE 2030 agus neodracht ó thaobh na 
haeráide de san Aontas Eorpach faoi 
205013 fad agus a dhéantar fostaíocht a 
choinneáil ar bun agus a fheabhsú agus 
díghrádú an chomhshaoil a sheachaint ag 
an am céanna. Ba cheart aird ar leith a 
thabhairt freisin ar ghníomhaíochtaí lena 
ndéantar nuálaíocht agus taighde in 



rannchuidíonn siad leis. ardteicneolaíochtaí agus i dteicneolaíochtaí 
inbhuanaithe, lena n-áirítear 
teicneolaíochtaí na hintleachta saorga, a 
fheabhsú, agus i réimsí na digiteála agus na 
nascachta, na hinrochtaineachta agus na 
soghluaisteachta inbhuanaithe, chomh 
maith le haistriú módúil a chothú, ar 
choinníoll go gcabhraíonn bearta den sórt 
sin chun na fo-iarmhairtí diúltacha a 
bhaineann le haistriú i dtreo geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a mhaolú, agus go 
rannchuidíonn siad leis.

__________________ __________________
13Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.

13Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all - A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách - Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide a 
bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10a) Ba cheart do CUAC tacú freisin le 
gníomhaíochtaí tionsclaíocha, fiú más 
rud é nach ngineann siad leibhéal 
suntasach astaíochtaí gás ceaptha teasa, 
lena monaraítear táirgí tionsclaíocha 
nach ndéanann an t-aistriú chuig 
neodrachta aeráide san Aontas difear 
dóibh. I dtaca leis sin, tá agus beidh 
earnáil na ngluaisteán innill dócháin san 
Eoraip ar cheann de na hearnálacha is 
mó a fhulaingeoidh, ós rud é go bhfuil sí 



ag feidhmiú i gcomhthéacs tionscail ina 
bhfuil an iomaíocht idirnáisiúnta go 
síoraí ag fáil níos déine agus go bhfuil na 
ceanglais chomhshaoil ag fáil níos déine 
freisin agus i bhfianaise gurb ionann 
astaíochtaí na hearnála sin agus 
beagnach 20% d’astaíochtaí CO2 an 
Aontais. Dá réir sin, ní féidir neodracht 
carbóin a bhaint amach gan tacaíocht 
shonrach a thabhairt don earnáil sin, arb 
ionann í agus 8,5% de na poist 
thionsclaíocha san Aontas, 7,5% de OTI 
an Aontais agus isteach agus amach le 
3,5 milliún post díreach, a chiallaíonn 
11,4% de phoist mhonaraíochta san 
Aontas, agus 13,8 milliún post indíreach. 
Go háirithe, ós rud é gur monaróirí 
feithiclí, a soláthróirí agus na 
hearnálacha cothabhála agus deisiúcháin 
is mó atá neamhchosanta leis an aistriú, 
ba cheart do CUAC tacú leis na 
hearnálacha sin agus cabhrú le hoibrithe 
agus lucht lorgtha oibre agus iad ag 
athsciliú i réimsí níos nua-aimseartha, go 
háirithe i gcomhthéacs tionscail 
mhalartacha a bhíonn ag monarú feithiclí 
nialas-astaíochta agus/nó íseal-
astaíochta. Ba cheart do CUAC tacú 
freisin le hinfheistíochtaí i líonraí iompair 
poiblí agus i gcabhlaigh mar uirlis 
éifeachtach don aistriú agus i dtreo 
soghluaisteacht ísealastaíochtaí, agus ag 
an am céanna aistriú módach a chur 
chun cinn go háirithe in ionaid uirbeacha 
agus i nascacht sna ceantair thuaithe. Ba 
cheart aird ar leith a thabhairt freisin ar 
na deacrachtaí socheacnamaíocha a 
bhaineann le limistéir dhídhaonraithe nó 
thearc-dhaonraithe atá ag brath go mór 
ar bhreoslaí iontaise chun athlonnú agus 
dídhaonrú na gcríoch sin a chosc.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Chun na saoránaigh is leochailí ó 
thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, ba 
cheart go gcumhdódh CUAC uas-sciliú 
agus athsciliú na n-oibrithe a n-imrítear 
tionchar orthu freisin, agus é mar aidhm 
leis cabhrú leo iad féin a chur in oiriúint do 
dheiseanna nua fostaíochta, chomh maith 
le cúnamh chun post a chuardach a 
sholáthair do chuardaitheoirí poist agus iad 
a chuimsiú go gníomhach sa mhargadh 
saothair.

(11) Chun na saoránaigh is leochailí ó 
thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, ba 
cheart go gcumhdódh CUAC uas-sciliú 
agus athsciliú na n-oibrithe a n-imrítear 
tionchar orthu freisin, mar aon le daoine 
féinfhostaithe, agus é mar aidhm leis 
cabhrú leo iad féin a chur in oiriúint do 
dheiseanna nua fostaíochta, chomh maith 
le cúnamh chun post a chuardach a 
sholáthair do chuardaitheoirí poist agus iad 
a chuimsiú go gníomhach agus go hiomlán 
sa mhargadh saothair. Ar an mbealach 
céanna, ba cheart aird ar leith a thabhairt 
do rátaí dífhostaíochta, go háirithe i 
measc daoine óga, i gcríocha a ndéanann 
an t-aistriú difear dóibh.

Leasú 12

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 

(12) Chun feabhas a chur ar nuachóiriú 
agus ationtú eacnamaíoch na gcríoch a 
ndéanann an t-aistriú difear dóibh, ba 
cheart do CUAC tacaíocht a thabhairt don 
infheistiú táirgiúil in 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 tacú lena n-oiriúnú, 
agus mura 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 



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 
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.

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 dá réir sa phlean 
críochach um aistriú cóir ábhartha, ba 
cheart don infheistíocht a bheith 
inbhuanaithe agus comhréireacht le 
bunphrionsabal na héifeachtúlachta 
fuinnimh. Ba cheart na hinfheistíochtaí 
sin a dhéanamh ar bhealach nach 
mbeadh aon fhéidearthacht ann go 
mbeadh éifeachtaí amhantair ann do na 
saoráidí tionsclaíocha sin lena 
mbaineann, ionas nach mbeidh siad ag 
baint brabúis as aon chúnamh breise a 
thugtar trí CUAC le haghaidh 
dhícharbónú a gcuid earnálacha 
tionsclaíochta d’fhonn a mbarrachas de 
chuótaí astaíochtaí a athdhíol, rud a 
d’fhágadh go bhfaighidís ‘brabúis 
amhantair’ a eascraíonn as cúnamh 
airgeadais atá á eisiúint faoi CUAC. Chun 
sláine an mhargaidh inmheánaigh agus an 
bheartais comhtháthaithe a chosaint, ba 
cheart go gcomhlíonfadh an tacaíocht a 
thugtar do ghnóthais rialacha an Aontais 
maidir le Státchabhair mar a leagtar amach 
in Airteagail 107 agus 108 CFAE iad, agus 
aird ar leith á tabhairt ar na hathruithe 
struchtúracha a leanann astu agus ar na 
bearta is gá do na hathruithe sin.

__________________ __________________
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).



Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Chun solúbthacht a sholáthar le 
haghaidh clársceidealú acmhainní CUAC 
faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh 
fáis agus post, ba cheart go mbeadh sé 
indéanta clár neamhspleách CUAC a 
ullmhú nó acmhainní CUAC a 
chlársceidealú i dtosaíocht thiomnaithe 
amháin nó níos mó laistigh de chlár a 
fhaigheann tacaíocht ó Chiste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), ó Chiste 
Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) nó ón 
gCiste Comhtháthaithe. I gcomhréir le 
hAirteagal 21a de Rialachán (AE) [CFR 
nua], ba cheart acmhainní CUAC a 
threisiú le maoiniú comhlántach ó CFRE 
agus ó CSE+. Ba cheart do na méideanna 
faoi seach a aistrítear ó CFRE agus ó CSE+ 
a bheith ag teacht leis na cineálacha 
oibríochtaí a leagtar amach sna pleananna 
críochacha um aistriú cóir.

(13) Chun solúbthacht a sholáthar le 
haghaidh clársceidealú acmhainní CUAC 
faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh 
fáis agus post, ba cheart go mbeadh sé 
indéanta clár neamhspleách CUAC a 
ullmhú nó acmhainní CUAC a 
chlársceidealú i dtosaíocht thiomnaithe 
amháin nó níos mó laistigh de chlár a 
fhaigheann tacaíocht ó Chiste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), ó Chiste 
Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) nó ón 
gCiste Comhtháthaithe. I gcomhréir le 
hAirteagal 21a de Rialachán (AE) [CFR 
nua], féadfar acmhainní CUAC a threisiú 
le haistrithe deonacha cistiúcháin ó CFRE 
agus ó CSE+. Ba cheart do na méideanna 
faoi seach a aistrítear ó CFRE agus ó CSE+ 
a bheith ag teacht leis na cineálacha 
oibríochtaí a leagtar amach sna pleananna 
críochacha um aistriú cóir.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na críocha ina 
mbeidh an tionchar is diúltaí a shainaithint, 
críocha is ceart tacaíocht CUAC a dhíriú 
orthu agus tuairisc a thabhairt ar 
ghníomhaíochtaí sonracha atá le déanamh 
chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach, go háirithe i 
ndáil le saoráidí ina bhfuil táirgeadh 
breoslaí iontaise nó gníomhaíochtaí eile atá 
dian ar gháis cheaptha teasa ar siúl a 
thiontú nó a dhúnadh. Ba cheart do na 
críocha sin a bheith sainmhínithe go beacht 
agus ag freagairt do réigiúin NUTS 

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na críocha ina 
mbeidh an tionchar is diúltaí a shainaithint, 
arb iad sin na críocha ba cheart tacaíocht 
CUAC a dhíriú orthu, agus ba cheart 
tuairisc a thabhairt ar ghníomhaíochtaí 
sonracha atá le déanamh chun geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach faoi 2050, go háirithe i ndáil 
le saoráidí atá bainteach le táirgeadh 
breoslaí iontaise soladacha nó le 
gníomhaíochtaí eile atá dian ar gháis 
cheaptha teasa nó le gníomhaíochtaí nach 
bhfuil a gcuid táirgí tionsclaíocha 



leibhéal 3 nó a bheith ina gcodanna díobh. 
Ba cheart mionsonraí a bheith sna 
pleananna ar dhúshláin agus riachtanais na 
gcríoch sin agus na cineálacha oibríochtaí 
atá de dhíth a shainaithint ar dhóigh a 
áiritheoidh go ndéanfaí gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha a fhorbairt ar bhonn 
comhleanúnach atá ag teacht leis an aistriú 
chuig neodracht ó thaobh na haeráide de 
agus cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais 
freisin. Níor cheart ach d’infheistíochtaí atá 
i gcomhréir leis na pleananna um aistriú 
tacaíocht airgeadais a fháil ó CUAC. Ba 
cheart do na pleananna críochacha um 
aistriú cóir a bheith mar chuid de na cláir (a 
fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+, ón 
gCiste Comhtháthaithe nó ó CUAC, de réir 
an cháis) atá formheasta ag an gCoimisiún.

críochnaithe ag luí le cuspóir na 
neodrachta carbóin, agus deiseanna 
fostaíochta á gcoinneáil agus á leathnú 
ag an am céanna sna limistéir á ndéantar 
difear dóibh chun eisiamh sóisialta a 
sheachaint. Ba cheart do na críocha sin a 
bheith sainmhínithe go beacht agus ag 
freagairt do réigiúin NUTS leibhéal 3 nó a 
bheith ina gcodanna díobh. Ba cheart 
mionsonraí a bheith sna pleananna faoi 
dhúshláin agus riachtanais na gcríoch sin 
amhail rátaí dífhostaíochta agus 
caillteanais post, agus na cineálacha 
oibríochtaí atá de dhíth a shainaithint ar 
dhóigh a áiritheoidh go ndéanfar 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha a fhorbairt 
ar bhonn comhleanúnach atá athléimneach 
ó thaobh na haeráide de agus atá ag teacht 
leis an aistriú chuig neodracht ó thaobh na 
haeráide de agus cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais freisin. Níor cheart 
tacaíocht airgeadais ó CUAC a thabhairt 
d’infheistíochtaí seachas iad siúd atá i 
gcomhréir leis na pleananna aistrithe. Ba 
cheart na pleananna críochacha um aistriú 
cóir a bheith ina gcuid de na cláir (a 
fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+, ón 
gCiste Comhtháthaithe nó ó CUAC, de réir 
an cháis) atá formheasta ag an gCoimisiún.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15a) Tá na pleananna críochacha um 
aistriú cóir le tíolacadh a luaithe is féidir 
ach tráth nach déanaí ná bliain amháin 
tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin 
seo. Is dúshlán cur chun feidhme é sin do 
na húdaráis bhainistíochta agus do na 
Ballstáit, toisc go bhfuil glacadh na 
bpleananna sin riachtanach chun an 
cistiú a scaoileadh. Ba cheart réamh-
mhaoiniú coinníollach le haghaidh 
cúnamh teicniúil a chur ar fáil, dá bhrí 
sin, sula ndéanfar na pleananna a 



ghlacadh chun an dúshlán sin a mhaolú 
agus chun tacú le gníomhaithe áitiúil i 
gcur chun feidhme CUAC.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun feabhas a chur ar úsáid 
acmhainní JTF a bheith dírithe ar 
thorthaí, ba cheart don Choimisiún, i 
gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, 
a bheith in ann ceartúcháin airgeadais a 
chur i bhfeidhm i gcás drochfheidhmíocht 
thromchúiseach ó thaobh na spriocanna 
arna mbunú le haghaidh chuspóir sonrach 
CUAC a chomhlíonadh.

(16) Chun optamú a dhéanamh ar úsáid 
acmhainní CUAC agus chun gur fearr a 
bheadh sé dírithe ar thorthaí a ghnóthú, 
ba cheart don Choimisiún, i gcomhréir le 
prionsabal na comhréireachta, a bheith in 
ann ceartúcháin airgeadais a chur i 
bhfeidhm sa chás nach ndéantar ach 
páirtchomhlíonadh ar na spriocanna arna 
mbunú le haghaidh chuspóir sonrach 
CUAC.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Chun eilimintí neamhriachtanacha 
áirithe den Rialachán seo a fhorlíonadh 
agus a leasú, ba cheart an chumhacht chun 
gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig 
an gCoimisiún i ndáil le heilimintí atá in 
Iarscríbhinn III a ghabhann leis an 
Rialachán seo a leasú i ndáil leis na 
comhtháscairí aschuir agus toraidh. Tá sé 
tábhachtach, go háirithe, go rachadh an 
Coimisiún i mbun comhairliúcháin 
iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, 
lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, 
agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i 
gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos 
i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr15 an 
13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun 
rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na 

(17) Chun eilimintí neamhriachtanacha 
áirithe den Rialachán seo a fhorlíonadh 
agus a leasú, ba cheart an chumhacht chun 
gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 CFAE a tharmligean don 
Choimisiún i ndáil le heilimintí atá in 
Iarscríbhinn III a ghabhann leis an 
Rialachán seo a leasú maidir leis na 
comhtháscairí aschuir agus toraidh. Tá sé 
tábhachtach, go háirithe, go rachadh an 
Coimisiún i mbun comhairliúcháin 
iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, 
lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, 
agus le rannpháirtíocht ó ionadaithe ón 
bpobal a ndéantar difear dó, agus go 
ndéanfar na comhairliúcháin sin i 
gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos 
i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr15 an 



ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, 
gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na doiciméid uile ag an am 
céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit; 
beidh rochtain chórasach ag na saineolaithe 
sin ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an 
Choimisiúin a bheidh ag déileáil le 
hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun 
rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na 
ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, 
gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na doiciméid uile ag an am 
céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit; 
beidh rochtain chórasach ag na saineolaithe 
sin ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an 
Choimisiúin a bheidh ag déileáil le 
hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

__________________ __________________
15 IO L 123, 12.5.2016, lch. 13. 15 IO L 123, 12.5.2016, lch. 13.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí 
an Rialacháin seo, eadhon tacaíocht a 
thabhairt do chríocha a bhfuil athrú 
eacnamaíoch agus sóisialta ó bhonn rompu 
chun aistriú go geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide, a ghnóthú go 
leordhóthanach ina n-aonar. Is iad na 
príomhchúiseanna leis sin ná, ar thaobh 
amháin, méid na n-éagothromaíochtaí idir 
leibhéil forbartha na réigiún éagsúil agus 
chúlmhaireacht na réigiún is mídheisiúla, 
chomh maith leis an teorainn le 
hacmhainní airgeadais na mBallstát agus 
na gcríoch agus, ar an taobh eile, an gá le 
creat cur chun feidhme comhsheasmhach 
lena gcumhdaítear roinnt cistí de chuid an 
Aontais atá faoi bhainistíocht 
chomhroinnte. Ós rud é gur fearr is féidir 
na cuspóirí sin a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta a leagtar amach san 
Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo 
thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí 
sin a ghnóthú,

(19) Ba cheart go gcuirfí éifeachtaí 
phaindéim COVID-19 san Aontas ar fad 
san áireamh i gcuspóirí an Rialacháin seo, 
eadhon tacaíocht a thabhairt do chríocha a 
bhfuil athrú eacnamaíoch agus sóisialta ó 
bhonn rompu chun aistriú go geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide. Ní féidir 
leis na Ballstáit na cuspóirí sin a bhaint 
amach, go leordhóthanach, ar a gconlán 
féin. Is iad na príomhchúiseanna leis sin 
ná, ar thaobh amháin, méid na n-
éagothromaíochtaí idir leibhéil forbartha na 
réigiún éagsúil agus cúlmhaireacht na 
réigiún is mídheisiúla, chomh maith leis an 
teorainn le hacmhainní airgeadais na 
mBallstát agus na gcríoch agus, ar an taobh 
eile, an gá le creat cur chun feidhme 
comhsheasmhach lena gcumhdaítear roinnt 
cistí de chuid an Aontais atá faoi 
bhainistíocht chomhroinnte. Ós rud é gur 
fearr is féidir na cuspóirí sin a ghnóthú ar 
leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas 
bearta a ghlacadh, i gcomhréir le 
prionsabal na coimhdeachta a leagtar 
amach in Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le 
prionsabal na comhréireachta a leagtar 
amach san Airteagal sin, ní théann an 
Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach 



chun na cuspóirí sin a ghnóthú,

Leasú 19

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 chur ar fáil do chríocha nó do 
ghníomhaíochtaí eacnamaíocha a bhfuil 
dúshláin shocheacnamaíocha 
thromchúiseacha acu sa phróiseas aistrithe 
i dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de san Aontas faoi 2050, go 
háirithe ó thaobh cruthú post, uas-sciliú 
agus athsciliú oibrithe agus oiliúint.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir leis an dara fomhír 
d'Airteagal [4(1)] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], rannchuideoidh CUAC leis an 
gcuspóir sonrach aonair maidir le “réigiúin 
agus daoine a chumasú chun aghaidh a 
thabhairt ar thionchair shóisialta 
eacnamaíocha agus chomhshaoil an 
aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de”.

I gcomhréir leis an dara fomhír 
d’Airteagal [4(1)] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], rannchuideoidh CUAC leis an 
gcuspóir sonrach aonair lena dtacaítear le 
gníomhaíochtaí atá dírithe ar aistriú 
fuinnimh cóir agus rathúil agus maidir le 
‘réigiúin, oibreoirí eacnamaíocha agus 
daoine a chumasú chun aghaidh a thabhairt 
ar thionchair shóisialta, eacnamaíocha agus 
chomhshaoil an aistrithe chuig geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 
2050’. Tá gá le maoiniú ó CUAC chun na 
héagothromaíochtaí réigiúnacha agus an 
comhtháthú sóisialta Eorpach a laghdú 
go leanúnach.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 1



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is é EUR 7.5 billiún, i bpraghsanna 2018, a 
bheidh sna hacmhainní don CUAC faoi 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post 
agus fáis a bheidh ar fáil le haghaidh 
gealltanas buiséadach i leith na tréimhse 
2021-2027.Féadfar an tsuim sin a mhéadú, 
de réir mar a bheidh, trí acmhainní breise a 
leithdháileadh i mbuiséad an Aontais, agus 
trí acmhainní eile i gcomhréir leis an 
mbunghníomh is infheidhme.

Is é EUR 11 270 459 000 i bpraghsanna 
reatha (10 mbilliún, i bpraghsanna 2018), 
a bheidh sna hacmhainní do CUAC faoi 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post 
agus fáis a bheidh ar fáil le haghaidh 
gealltanas buiséadach i leith na tréimhse 
2021-2027, agus ní bheidh sé de thoradh 
ar aistriú acmhainní ó chistí eile an 
Aontais arna gcumhdach ag Rialachán 
AE .../...[RFC nua]. Féadfar an tsuim sin a 
mhéadú, de réir mar a bheidh, trí 
acmhainní breise a leithdháileadh i 
mbuiséad an Aontais, agus trí acmhainní 
eile i gcomhréir leis an mbunghníomh is 
infheidhme.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun críocha an chlársceidealaithe agus an 
chuimsithe ina dhiaidh sin i mbuiséad an 
Aontais, beidh an méid dá dtagraítear sa 
chéad fhomhír innéacsaithe ag 2 % in 
aghaidh na bliana.

Chun críocha an chlársceidealaithe agus an 
chuimsithe ina dhiaidh sin i mbuiséad an 
Aontais, beidh an tsuim dá dtagraítear sa 
chéad fhomhír innéacsaithe ag ar a laghad 
2 % nó ag ráta boilscithe bliantúil an 
Aontais mas rud é go bhfuil an ráta 
boilscithe níos airde ná 2 %.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, 
ina leagfar síos an miondealú bliantúil ar 
acmhainní, lena n-áirítear aon acmhainní 
breise dá dtagraítear i mír 2, de réir an 
Bhallstáit i gcomhréir leis an 
modheolaíocht a leagtar amach in 

3. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
trí bhíthin gníomh cur chun feidhme, ina 
leagfar síos na hacmhainní don tréimhse 
2021-2027, lena n-áirítear aon acmhainní 
breise dá dtagraítear i mír 2, de réir an 
Bhallstáit i gcomhréir leis an 
modheolaíocht a leagtar amach in 



Iarscríbhinn I. Iarscríbhinn I, agus miondealú bliantúil 
na n-acmhainní.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. De mhaolú ar Airteagal [21a] de 
Rialachán (AE) [RFC nua], i gcás aon 
acmhainní breise dá dtagraítear i mír 2, a 
leithdháilfear do CUAC i mbuiséad an 
Aontais nó a soláthraítear trí acmhainní 
eile ní bheidh ceanglas tacaíocht 
chomhlántach a thabhairt ó CFRE ná ó 
CSE+.

4. De mhaolú ar Airteagal [21a] de 
Rialachán (AE) [RFC nua], i gcás aon 
acmhainní breise dá dtagraítear i mír 2, a 
leithdháilfear do CUAC i mbuiséad an 
Aontais nó a soláthrófar trí acmhainní eile, 
ní bheidh gá ann le haistriú comhlántach a 
dhéanamh ó CFRE ná ó CSE+.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3a – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfear i bhfeidhm bearta dá dtagraítear 
in Airteagal 2 de Rialachán [ERI] faoin 
gCiste um Aistriú Cóir le suim 
EUR 32 803 000 000 i bpraghsanna 
reatha (30 billiún i bpraghsanna 2018) 
den mhéid dá dtagraítear i bpointe (vi) 
d’Airteagal 3(2)(a) den Rialachán sin, 
faoi réir Airteagal 4(3), (4) agus (8) de.
Measfar gur acmhainní eile dá 
dtagraítear in Airteagal 3(2) í an tsuim sin 
agus is ioncaim shannta sheachtracha a 
bheidh inti i gcomhréir le 
hAirteagal 21(5) de Rialachán (AE, 
Euratom) 2018/1046.
Cuirfear ar fáil iad le haghaidh gealladh 
buiséadach faoin sprioc na hinfheistíocht 
le haghaidh post agus fáis le haghaidh na 
mblianta 2021 go dtí 2024 sa bhreis ar na 
hacmhainní foriomlána a leagtar amach 
in Airteagal 3 mar seo a leanas:
– 2021: EUR 7 954 600 000;



– 2022: EUR 8 114 600 000;
– 2023: EUR 8 276 600 000;
– 2024: EUR 8 441 600 000.
Sa bhreis air sin, cuirfear ar fáil 
EUR 15 600 000 i bpraghsanna reatha le 
haghaidh caiteachas riaracháin as na 
hacmhainní dá dtagraítear sa chéad 
fhomhír.

(Cuirtear an leasú seo in ionad an téacs ón togra nua COM 2020/0460. Tá an téacs “(30 
billiún i bpraghsanna 2018)” ann sa bhreis i gcomparáid le téacs an togra.)

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3a – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. 0,35 % den tsuim dá dtagraítear sa 
chéad fhomhír de mhír 1, a leithdháilfear 
ar chúnamh teicniúil, ar thionscnamh an 
Choimisiúin.

(Cuirtear an leasú seo in ionad an téacs ón togra nua COM 2020/0460.)

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3a – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Beidh an miondealú bliantúil ar 
an tsuim dá dtagraítear i mír 1 de réir an 
Bhallstáit ina chuid den Chinneadh ón 
gCoimisiún dá dtagraítear in 
Airteagal 3(3) i gcomhréir leis an 
modheolaíocht a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I.

(Cuirtear an leasú seo in ionad an téacs ón togra nua COM 2020/0460 agus tagraíonn sé 
d’Iarscríbhinn 1 mar a leasaítear í leis an togra sin.)



Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3a – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. De mhaolú ar Airteagal [21a] de 
Rialachán (AE) [RFC nua] ní bheidh sé 
de cheangal leis an tsuim dá dtagraítear i 
mír 1 an t-aistriú comhlántach ó CFRE 
ná ó CSE+ a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I a dhéanamh.

(Cuirtear an leasú seo in ionad an téacs ón togra nua COM 2020/0460. Cuirtear an focal 
“aistriú” in ionad an fhocail “tacaíocht” a bhí i dtéacs bunaidh an togra.)

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3a – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. De mhaolú ar Airteagal 14(3) den 
Rialachán Airgeadais, beidh feidhm ag na 
rialacha maidir le saoradh a leagtar 
amach i gCaibidil IV de Theideal VII de 
Rialachán (AE) [RFC nua] maidir leis na 
gealltanais bhuiséadacha a bheidh 
bunaithe ar acmhainní dá dtagraítear i 
mír 1. De mhaolú ar Airteagal 12(4)(c) 
den Rialachán Airgeadais, ní úsáidfear 
na hacmhainní sin le haghaidh clár ná 
gníomhaíocht a bheidh ann dá éis sin.

(Cuirtear an leasú seo in ionad an téacs ón togra nua COM 2020/0460.)

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ní thabharfaidh CUAC tacaíocht 
ach do ghníomhaíochtaí atá nasctha go 
díreach lena chuspóir sonrach faoi mar a 
leagtar amach in Airteagal 2, agus 

1. Ní thabharfaidh CUAC tacaíocht 
ach amháin do ghníomhaíochtaí atá nasctha 
lena chuspóir sonrach faoi mar a leagtar 
amach in Airteagal 2, agus a rannchuidíonn 



gníomhaíochtaí a chuireann le cur chun 
feidhme na bpleananna críochacha um 
aistriú cóir arna mbunú i gcomhréir le 
hAirteagal 7.

le cur chun feidhme na bpleananna 
críochacha um aistriú cóir arna mbunú i 
gcomhréir le hAirteagal 7..

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir le mír 1, tabharfaidh CUAC 
tacaíocht eisiach do na gníomhaíochtaí seo 
a leanas:

I gcomhréir le mír 1, tabharfaidh CUAC 
tacaíocht do na gníomhaíochtaí seo a 
leanas:

Leasú 32

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) infheistíochtaí táirgiúla in 
FBManna, lena n-áirítear gnólachtaí 
nuathionscanta, a mbeidh éagsúlú 
eacnamaíoch agus ath-thiontú mar thoradh 
orthu;

(a) infheistíochtaí táirgiúla i 
gcuideachtaí, lena n-áirítear FBManna 
agus gnólachtaí nuathionscanta, a mbeidh 
ationtú eacnamaíoch mar thoradh orthu;

Leasú 33

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) infheistíochtaí a bhaineann le 
táirgeadh, próiseáil, dáileadh, stóráil nó 
dóchán gáis nadúrtha faoi na 
coinníollacha seo a leanas:
- go bhfuil na hinfheistíocht ag iarfheistiú 
agus/nó dul in ionad bonneagar atá ann 
cheana atá níos déine ar charbón;
- go rannchuidíonn na hinfheistíochtaí le 
neodracht aeráide an Aontais a bhaint 
amach faoi 2050 ar a dhéanaí;



- go bhfuil an bonneagar a dtacaítear leis 
i sineirgí le hacmhainneacht táirgeachta 
fuinnimh in-athnuaite agus 
acmhainneacht táirgeachta fuinnimh eile 
atá neodrach ó thaobh carbóin de.

Leasú 34

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) infheistíochtaí in athghiniúint agus i 
ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún agus 
i dtionscadail athrú cuspóra;

(f) infheistíochtaí i mbonneagar glas, i 
laghdú truaillithe, in athghiniúint agus i 
ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún agus 
i dtionscadail athraithe cuspóra, lena n-
áirítear ach gan a bheith teoranta do 
chruthú mol bithéagsúlachta, chun leasa 
na tuarasóireachta inbhuanaithe;

Leasú 35

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) infheistíochtaí i bhfeabhsú an 
gheilleagair chiorclaigh, lena n-áirítear trí 
dhramhaíl a chosc, laghdú, éifeachtúlacht 
acmhainní, deisiú, athúsáid agus 
athchúrsáil;

(g) infheistíochtaí i bhfeabhsú an 
gheilleagair chiorclaigh, lena n-áirítear trí 
dhramhaíl de gach cineál a chosc, laghdú, 
éifeachtúlacht acmhainní, deisiú, athúsáid 
agus athchúrsáil;

Leasú 36

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) infheistíochtaí i gcláir chun 
oibrithe agus daoine féinfhostaithe a uas-
sciliú agus a athsciliú, agus in oiliúint 
fiontraíochta;



Leasú 37

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist;

(j) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist i bhfoirm tacaíocht 
chun rochtain a fháil ar an margadh 
saothair;

Leasú 38

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ka) infheistíochtaí in úsáid 
teicneolaíochta agus bonneagar le 
haghaidh soghluaisteacht ghlan agus 
chliste a rannchuidíonn le hastaíochtaí 
gás ceaptha teasa a laghdú agus le réitigh 
soghluaisteachta inbhuanaithe a éagsúlú; 
infheistíochtaí i líonraí iompair poiblí 
agus i bhflíteanna, agus béim ar leith á 
leagan ar an aistriú módúil i dtreo 
soghluaisteacht íseal-astaíochtaí in ionaid 
uirbeacha agus i limistéir thuaithe;

Leasú 39

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(kb) gníomhaíochtaí tionsclaíochta 
nach bhfuil a gcuid táirgí críochnaithe ná 
a n-úsáid ag luí le cuspóir na neodrachta 
carbóin ar deireadh;

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 2



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ina theannta sin, féadfaidh CUAC tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair nach 
FBManna iad, i limistéir atá ainmnithe 
mar limistéir fóirithinte i gcomhréir le 
pointí (a) agus (c) d’Airteagal 107(3) 
CFAE, ar choinníoll go bhfuil na 
hinfheistíochtaí sin formheasta mar chuid 
den phlean críochach um aistriú cóir 
bunaithe ar an bhfaisnéis atá riachtanach 
faoi phointe (h) d'Airteagal 7(2). Ní bheidh 
na hinfheistíochtaí sin incháilithe ach 
amháin má tá gá leo chun an phlean 
críochach um aistriú cóir a chur chun 
feidhme.

Sa bhreis air sin, féadfaidh CUAC tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair nach 
FBManna iad, ar choinníoll go bhfuil na 
hinfheistíochtaí sin formheasta mar chuid 
den phlean críochach um aistriú cóir 
bunaithe ar an bhfaisnéis atá riachtanach 
faoi phointe (h) d’Airteagal 7(2) den 
Rialachán seo. Ní bheidh na 
hinfheistíochtaí sin incháilithe ach amháin 
má tá gá leo chun an plean críochach um 
aistriú cóir a chur chun feidhme.

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh CUAC tacú freisin le 
hinfheistíochtaí chun astaíochtaí gáis 
ceaptha teasa a laghdú i ngníomhaíochtaí a 
liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle ar choinníoll 
go bhfuil na hinfheistíochtaí sin formheasta 
mar chuid den phlean críochach um aistriú 
cóir bunaithe ar an bhfaisnéis a 
cheanglaítear faoi phointe (i) 
d'Airteagal 7(2). Ní bheidh na 
hinfheistíochtaí sin incháilithe ach amháin 
má tá gá leo chun an plean críochach um 
aistriú cóir a chur chun feidhme.

Féadfaidh CUAC tacú freisin le 
hinfheistíochtaí chun laghdú a dhéanamh ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ó 
ghníomhaíochtaí a liostaítear in 
Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle ar choinníoll 
go bhfuil na hinfheistíochtaí sin formheasta 
mar chuid den phlean críochach um aistriú 
cóir bunaithe ar an bhfaisnéis a 
cheanglaítear faoi phointe (i) 
d’Airteagal 7(2). Ní bheidh na 
hinfheistíochtaí sin incháilithe ach amháin 
má tá gá leo chun an plean críochach um 
aistriú cóir a chur chun feidhme agus ní 
bheidh siad ag forluí, de bhua éifeachtaí 
amhantair, ar na brabúis inbhraite a 
bhíonn ar fáil do shaoráidí tionsclaíocha 
faoi ETS. Sa bhreis air sin, beidh 
infheistíochtaí den sórt sin inbhuanaithe 
agus ní mhéadóidh ná ní choinneoidh 
siad spleáchas ar bhreoslaí iontaise 
soladacha.



Leasú 42

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) díchoimisiúnú nó tógáil 
cumhachtstáisiún núicléach;

(a) tógáil cumhachtstáisiún núicléach;

Leasú 43

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) gnóthais atá i gcruachás faoi mar 
a shainmhínítear in Airteagal 2 (18) de 
Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún;

scriosta

__________________
16 Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena 
ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe 
cabhrach comhoiriúnach leis an margadh 
inmheánach i gcur i bhfeidhm 
Airteagal 107 agus Airteagal 108 den 
Chonradh (IO L 187, 26.6.2014, lch. 1).

Leasú 44

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) infheistíocht a bhaineann le 
táirgeadh, próiseáil, dáileadh, stóráil nó 
dóchán na mbreoslaí iontaise;

(d) infheistíocht a bhaineann le 
táirgeadh, próiseáil, dáileadh, stóráil nó 
dóchán na mbreoslaí iontaise, seachas gás 
nádúrtha;

Leasú 45

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



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) infheistíocht sa bhonneagar 
leathanbhanda i gceantair ina bhfuil ar a 
laghad dhá líonra leathanbhanda i 
gcatagóir coibhéiseach.

scriosta

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar acmhainní CUAC a chlársceidealú 
i gcomhair na gcatagóirí réigiún ina bhfuil 
na críocha lena mbaineann, ar bhonn na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir arna 
mbunú i gcomhréir le hAirteagal 7 agus 
arna bhformheas ag an gCoimisiún mar 
chuid de chlár nó de leasú ar chlár. Beidh 
na hacmhainní arna gclársceidealú i 
bhfoirm cláir shonraigh amháin nó níos mó 
nó i bhfoirm tosaíochta amháin nó níos mó 
laistigh de chlár.

Déanfar acmhainní CUAC a chlársceidealú 
i gcomhair na gcatagóirí réigiún ina bhfuil 
na críocha nó gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha lena mbaineann, ar bhonn 
na bpleananna críochacha um aistriú cóir 
arna mbunú i gcomhréir le hAirteagal 7 
agus arna bhformheas ag an gCoimisiún 
mar chuid de chlár nó de leasú ar chlár. 
Beidh na hacmhainní arna gclársceidealú i 
bhfoirm cláir shonraigh amháin nó níos mó 
nó i bhfoirm tosaíochta amháin nó níos mó 
laistigh de chlár.

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí 
le sainaithint na gcríoch is mó atá faoi 
thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, 
atá sa phlean críochach um an aistriú cóir 
ábhartha, agus go bhfuil an plean críochach 
um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa 
Bhallstát lena mbaineann.

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí 
le sainaithint na gcríoch nó na 
ngníomhaíochtaí eacnamaíocha is mó atá 
faoi thionchar diúltach ag próiseas an 
aistrithe, atá sa phlean críochach um an 
aistriú cóir ábhartha, agus go bhfuil an 
plean críochach um aistriú cóir ag teacht 
leis an bPlean Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide sa Bhallstát lena mbaineann.



Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is éard a bheidh i dtosaíocht nó i 
dtosaíochtaí CUAC cuid nó iomlán 
acmhainní CUAC a leithdháiltear do na 
Ballstáit agus na hacmhainní a aistrítear i 
gcomhréir le hAirteagal [21a] de 
Rialachán (AE) [RFC nua]. Beidh iomlán 
acmhainní CFRE agus CSE+ a aistrítear 
chuig tosaíocht CUAC cothrom ar a laghad 
le hoiread go leith de mhéid na tacaíochta ó 
CUAC chuig an tosaíocht sin ach ní 
rachaidh sé thar trí oiread den mhéid sin.

2. Is éard a bheidh i dtosaíocht nó i 
dtosaíochtaí CUAC cuid nó iomlán 
acmhainní CUAC a leithdháiltear do na 
Ballstáit, agus féadfaidh na hacmhainní a 
aistrítear ar bhonn deonach i gcomhréir le 
hAirteagal [21a] de Rialachán (AE) [RFC 
nua] iad a chomhlánú. Ní rachaidh iomlán 
acmhainní CFRE agus CSE+ a aistrítear 
chuig tosaíocht CUAC thar thrí oiread de 
mhéid na tacaíochta ó CUAC chuig an 
tosaíocht sin.

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. In éineacht le húdaráis ábhartha na 
gcríoch is infheidhme, ullmhóidh na 
Ballstáit plean críochach um aistriú cóir 
amháin nó níos mó a chumhdaíonn críoch 
amháin nó níos mó a ndéanann sé difear 
dóibh, críoch a chomhfhreagraíonn do 
leibhéal 3 d’aicmiú comhchoiteann na n-
aonad críche maidir le staidreamh 
(“réigiúin NUTS leibhéal 3”) a bunaíodh le 
Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 arna 
leasú ag Rialachán (CE) Uimh. 868/201417 
ón gCoimisiún nó codanna díobh, i 
gcomhréir leis an teimpléad a leagtar 
amach in Iarscríbhinn II. Beidh na críocha 
sin ar na cinn is mó a bheidh faoi thionchar 
diúltach bunaithe ar na torthaí 
eacnamaíocha agus sóisialta de dheasca an 
aistrithe, go háirithe maidir le caillteanas 
post a d’fhéadfadh bheith ann i dtáirgeadh 
agus úsáid breoslaí iontaise agus na 
riachtanais maidir le hathrú ó bhonn ar 
phróisis táirgthe na saoráidí tionsclaíocha 
sin a bhfuil an déine gás ceaptha teasa is 

1. Ullmhóidh na Ballstáit, agus 
prionsabal na comhpháirtíochta á 
chomhlíonadh go hiomlán acu in éineacht 
le húdaráis ábhartha na gcríoch lena 
mbaineann, lena n-áirítear údaráis áitiúla 
agus réigiúnacha, plean críochach um 
aistriú cóir amháin nó níos mó a 
chumhdaíonn na réimsí de chríoch amháin 
nó níos mó a ndéanann sé difear dóibh, a 
chomhfhreagraíonn do leibhéal 3 d’aicmiú 
comhchoiteann na n-aonad críche maidir le 
staidreamh (‘réigiúin NUTS leibhéal 3’) a 
bunaíodh le Rialachán (CE) 
Uimh. 1059/2003 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle arna leasú ag 
Rialachán (CE) Uimh. 868/2014 ón 
gCoimisiún17 nó codanna díobh, i 
gcomhréir leis an teimpléad a leagtar 
amach in Iarscríbhinn II. Beidh na críocha 
sin ar na cinn is mó a bheidh faoi thionchar 
diúltach bunaithe ar na torthaí 
eacnamaíocha, ar thorthaí an mhargaidh 
saothair, ar na torthaí sóisialta, agus ar 



airde acu. thorthaí an chomhtháthaithe chríochaigh 
de dheasca an aistrithe, go háirithe maidir 
le caillteanas post a d’fhéadfadh a bheith 
ann i dtáirgeadh agus úsáid breoslaí 
iontaise, maidir leis na riachtanais i ndáil le 
hathrú ó bhonn ar phróisis táirgthe na 
saoráidí tionsclaíocha sin a bhfuil an déine 
gás ceaptha teasa is airde acu agus maidir 
le tiontú ionsar thionscail mhalartacha 
sna hearnálacha nó i gcás táirgí 
tionsclaíocha críochnaithe nach bhfuil ag 
luí le cuspóir na neodrachta carbóin.

__________________ __________________
17 Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú 
comhchoiteann aonad críche le haghaidh 
staidrimh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 
21.6.2003, lch. 1).

17 Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú 
comhchoiteann aonad críche le haghaidh 
staidrimh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 
21.6.2003, lch. 1).

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tuairisc ar an bpróiseas aistrithe i 
dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de ar an leibhéal náisiúnta, lena n-
áirítear amlíne le haghaidh céimeanna 
aistrithe tábhachtacha atá comhsheasmhach 
leis an leagan is déanaí den Phlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide 
(“NECP”);

(a) tuairisc ar an bpróiseas aistrithe i 
dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de faoi 2050 ar an leibhéal 
náisiúnta, ar an leibhéal réigiúnach agus 
ar an leibhéal áitiúil, lena n-áirítear amlíne 
le haghaidh céimeanna aistrithe 
tábhachtacha atá comhsheasmhach leis an 
leagan is déanaí den Phlean Náisiúnta 
Fuinnimh agus Aeráide (‘PNFA’);

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) gealltanas soiléir i gcomhréir leis 
an gcuspóir chun Aontas atá neodrach ó 
thaobh aeráide de a bhaint amach faoi 



2050 agus a spriocanna laghdaithe a 
bhaint amach faoi 2030;

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) réasúnú le críocha a shainaithint a 
bheith faoin tionchar is diúltaí de dheasca 
an phróisis aistrithe dá dtagraítear i bpointe 
(a) agus atá le tacaíocht a fháil ó CUAC, i 
gcomhréir le mír 1;

(b) réasúnú le críocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha a 
shainaithint a bheith faoin tionchar is 
diúltaí de dheasca an phróisis aistrithe dá 
dtagraítear i bpointe (a) agus atá le 
tacaíocht a fháil ó CUAC, i gcomhréir le 
mír 1;

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) measúnú ar dhúshláin an aistrithe 
atá ann do na críocha is mó a bheidh faoi 
thionchar diúltach, lena n-áirítear tionchar 
sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil an 
aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, ina sainaithnítear 
líon na bpost a ndéanfar difear dóibh agus 
na gcaillteanas post a d’fhéadfadh bheith 
ann, na riachtanais agus na cuspóirí 
forbartha atá le baint amach faoi 2030, 
nasctha le hathrú ó bhonn nó le dúnadh na 
ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg mór 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint leo 
sna críocha sin;

(c) measúnú ar dhúshláin an aistrithe 
atá ann do na críocha nó gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha is mó a bheidh faoi 
thionchar diúltach, lena n-áirítear an 
tionchar sóisialta, tionchar an mhargaidh 
saothair, an tionchar eacnamaíoch agus an 
tionchar comhshaoil a bhaineann leis an 
aistriú i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050, agus 
rátaí dífhostaíochta á dtabhairt san 
áireamh agus ina sainaithnítear líon na 
bpost a ndéanfar difear dóibh agus líon na 
gcaillteanas post agus an t-ioncam 
críochach a d’fhéadfadh bheith ann, na 
riachtanais agus na cuspóirí forbartha atá le 
baint amach faoi 2030, nasctha le hathrú ó 
bhonn nó le dúnadh na ngníomhaíochtaí 
a bhfuil lorg mór astaíochtaí gás ceaptha 
teasa ag baint leo nó gníomhaíochtaí 
nach bhfuil a gcuid táirgí tionsclaíocha 
críochnaithe ag luí le sprioc na 
neodracha carbóin sna críocha sin;



Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) tuairisc ar rannchuidiú measta na 
tacaíochta CUAC maidir le dul i ngleic le 
tionchair shóisialta, eacnamaíocha agus 
chomhshaoil an aistrithe i dtreo geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de;

(d) tuairisc ar rannchuidiú measta na 
tacaíochta CUAC maidir le dul i ngleic le 
tionchair shóisialta, eacnamaíocha agus 
chomhshaoil an aistrithe i dtreo geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 
2050, mar aon le pleananna 
soghluaisteachta inbhuanaithe agus 
pleananna fuinnimh ghlais atá 
inrochtana agus inacmhainne sna 
críocha is mó a ndéanann an t-aistriú 
difear dóibh;

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d’infheistíochtaí chun laghdú a dhéanamh 
ar astaíochtaí gáis ceaptha teasa ó 
ghníomhaíochtaí a liostaítear in 
Iarscríbhinn I a ghabhann leis an 
Treoir 2003/87/CE, liosta uileghabhálach 
de na hoibríochtaí a bhfuiltear chun tacú 
leo agus réasúnú go gcuirfeadh siad leis an 
aistriú i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de agus go mbeadh 
laghdú suntasach ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa a rachadh i bhfad faoi na 
tagarmharcanna ábhartha a bhunaítear don 
saor-leithdháileadh faoi 
Threoir 2003/87/CE mar thoradh orthu 
agus ar choinníoll go bhfuil gá leo chun 
líon suntasach post a chosaint;

(i) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d’infheistíochtaí chun laghdú a dhéanamh 
ar astaíochtaí gáis ceaptha teasa ó 
ghníomhaíochtaí a liostaítear in 
Iarscríbhinn I a ghabhann leis an 
Treoir 2003/87/CE, liosta uileghabhálach 
de na hoibríochtaí a bhfuiltear chun tacú 
leo agus réasúnú go gcuirfeadh siad leis an 
aistriú i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050 agus go 
mbeadh laghdú suntasach ar astaíochtaí gás 
ceaptha teasa a rachadh i bhfad faoi na 
tagarmharcanna ábhartha a bhunaítear don 
saor-leithdháileadh faoi 
Threoir 2003/87/CE mar thoradh orthu 
agus ar choinníoll go bhfuil gá leo chun 
líon suntasach post a chosaint;

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe j a (nua)



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ja) i gcás ina dtugtar tacaíocht 
d’infheistíocht i mbonneagar iompair, 
liosta de na hoibríochtaí sin agus an 
staidéar tionchair lena léirítear leibhéal 
na hinfheistíochta meallta, na poist a 
bhfuiltear ag súil leo arna gcruthú mar 
éifeacht an bhonneagair thógtha agus an 
rannchuidiú le hastaíochtaí gás ceaptha 
teasa a laghdú;

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe j b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(jb) creat ama cuimsitheach don chur 
chun feidhme le haghaidh na 
ngníomhaíochtaí nithiúla a ndearnadh 
réamhamharc orthu sa phlean.

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh na pleananna críochacha um aistriú 
cóir comhsheasmhach leis na straitéisí 
críochacha dá dtagraítear in Airteagal [23] 
de Rialachán (AE) [RFC nua], le straitéisí 
ábhartha um speisialtóireacht chliste, leis 
na NECPanna agus le Colún Eorpach na 
gCeart Sóisialta.

Beidh na pleananna críochacha um aistriú 
cóir comhsheasmhach leis na straitéisí 
críochacha dá dtagraítear in Airteagal [23] 
de Rialachán (AE) [RFC nua], le straitéisí 
ábhartha um speisialtóireacht chliste, le 
straitéis thionsclaíoch, le straitéis 
soghluaisteachta glaine agus cliste, leis na 
NECPanna agus le Colún Eorpach na 
gCeart Sóisialta.

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 – fomhír 1 a (nua)



Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Eisiafar sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir aon infheistíocht phoiblí i 
mbonneagar do bhreosla iontaise agus 
soláthrófar deis geilleagair áitiúla a 
neartú tuilleadh.



NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal Lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir

Tagairtí COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

An Coiste freagrach
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

REGI
29.1.2020

Tuairim ó
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

TRAN
29.1.2020

Rapóirtéir
       Dáta an cheapacháin

Dominique Riquet
13.2.2020

Dáta an ghlactha 23.6.2020

Toradh na vótála críochnaithí +:
–:
0:

36
7
6

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil 
chríochnaitheach

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop 
G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna 
Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe 
Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García 
Muñoz, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław 
Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, 
Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, 
Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique 
Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera 
Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an 
vótáil chríochnaitheach

Paolo Borchia, Clare Daly, Michael Gahler, Georg Mayer



VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH 
TUAIRIM AIR

36 +
ECR Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL Clare Daly, João Ferreira, Elena Kountoura

PPE Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Michael Gahler, Benoît Lutgen, Marian-Jean 
Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara 
Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

7 -
ECR Peter Lundgren

NI Dorien Rookmaker

VERTS/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

6 0
ID Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Georg Mayer, Philippe Olivier

NI Mario Furore

Eochair:
+ : i bhfabhar
- : i gcoinne
0 : staonadh



16.6.2020

TUAIRIM ÓN gCOISTE UM THALMHAÍOCHT AGUS UM FHORBAIRT TUAITHE

chuig an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Isabel Carvalhais

RÉASÚNÚ GEARR

Is e atá sa dréacht-tuairim seo ná freagairt don togra reachtach ón gCoimisiún Eorpach de mhí 
Eanáir 2020 le haghaidh Ciste um Aistriú Cóir a bhunú, lena dtabharfaí tacaíocht do chríocha 
agus do phobail maidir le haistriú a dhéanamh faoi 2050 chuig geilleagar AE a bheidh 
ciorclach agus neodrach ó thaobh na haeráide de, i gcomhréir le Comhaontú Pháras.

Tá feirmeoirí ar an túslíne a mhéid a bhaineann leis an athrú aeráide agus, dá bhrí sin, is 
príomhpháirtithe leasmhara iad maidir leis an gcuspóir sin a bhaint amach.

Athdhearbhaítear leis an tuairim nach mór go mbeadh an Ciste um Aistriú Cóir a oibriú mar 
uirlis bhreise i ndáil le foinsí nua cistiúcháin. Ní mór saincheisteanna aeráide a ionchorprú sa 
chinnteoireacht le gach ciste mór CAI, lena n-áirítear CBT, d’fhonn rannchuidiú le 
dícharbónú an gheilleagair, a bhfuil gá le cistiúchán leordhóthanach ina leith. Ba cheart go 
ndéanfaí gníomhaíocht agus beartais fhadtéarmacha eile de chuid an Aontais a chomhlánú, 
seachas dochar a dhéanamh dóibh, leis an gCiste um Aistriú Cóir.

Tá comhiarrachtaí buntábhachtach chun go mbainfí amach an sprioc chomhchoiteann maidir 
le geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de a bheith ann agus, mar sin, ba cheart go 
mbeadh rochtain ar an gCiste um Aistriú Cóir ar an gcoinníoll go nglacfaí le cuspóir náisiúnta 
maidir le neodracht aeráide faoi 2050, chomh maith le spriocanna idirthréimhseacha don 
bhliain 2030.

Cuirtear i bhfios go láidir leis an tuairim ar an aird ar leith is gá a thabhairt ar na críocha is mó 
a ndéantar difear dóibh, ar limistéir thuaithe nó fhorimeallacha iad, a bhfuil dúshláin 
shóisialta agus eacnamaíocha níos doimhne acu cheana a laghdaíonn a gcumas freagairt do na 
dúshláin a bhaineann leis an bpróiseas aistrithe. Is féidir ról tábhachtach a bheith ag na 
réigiúin sin freisin maidir le forbairt infheistíochtaí i bhfuinneamh in-athnuaite, lena n-áirítear 
limistéir atá cóngarach do na críocha sin.

Tá ga le beartais agus straitéisí cuimsitheacha chun a sheachaint go ndéanfaí 
éagothromaíochtaí sa phróiseas aistrithe a ghéarú agus chun a áirithiú go dtabharfaí an 
tacaíocht shóisialta is gá do na pobail. Mar sin, moltar roinnt gníomhaíochtaí incháilithe nua, 
chomh maith le cur chuige ó bhun aníos maidir le rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí.



LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe ar an gCoiste um Fhorbairt 
Réigiúnach, 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) Leis an gcreat rialála lena rialaítear 
beartas comhtháthaithe an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an 
chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, 
rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais 
an Aontais Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme trí 
chistiú an Aontais a dhíriú ar chuspóirí 
glasa. Leis an Rialachán seo, cuirtear chun 
feidhme ceann de na tosaíochtaí a leagtar 
amach sa Teachtaireacht maidir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip (“An 
Comhaontú Glas don Eoraip”)11 agus is 
cuid é den Phlean Infheistíochta d’Eoraip 
Inbhuanaithe12 lena gcuirtear maoiniú 
tiomnaithe ar fáil faoin Sásra um Aistriú 
Cóir i gcomhthéacs an bheartais 
chomhtháthaithe chun aghaidh a thabhairt 
ar na costais eacnamaíocha agus shóisialta 
a bhaineann leis an aistriú chuig geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, ina ndéantar aon astaíochtaí 
gás ceaptha teasa atá fágtha a chúiteamh le 
hionsúcháin choibhéiseacha.

(1) Leis an gcreat rialála lena rialaítear 
beartas comhtháthaithe an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an 
chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, 
rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais 
an Aontais Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme trí 
chistiú an Aontais a dhíriú ar chuspóirí 
glasa agus ar astaíochtaí carbóin a 
laghdú, mar aon le Colún Eorpach na 
gCeart Sóisialta. Leis an Rialachán seo, 
cuirtear chun feidhme ceann de na 
tosaíochtaí a leagtar amach sa 
Teachtaireacht maidir leis an gComhaontú 
Glas don Eoraip (“An Comhaontú Glas 
don Eoraip”)11 agus is cuid é den Phlean 
Infheistíochta d’Eoraip Inbhuanaithe12 lena 
gcuirtear maoiniú tiomnaithe ar fáil faoin 
Sásra um Aistriú Cóir i gcomhthéacs an 
bheartais chomhtháthaithe chun aghaidh a 
thabhairt ar na costais eacnamaíocha agus 
shóisialta a bhaineann leis an aistriú chuig 
neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 
2050  agus chuig geilleagar ciorclach atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de, ina 
ndéantar aon astaíochtaí gás ceaptha teasa 
atá fágtha a chúiteamh le hionsúcháin 
choibhéiseacha. Thairis sin, cuirtear san 
áireamh sa Chiste um Aistriú Cóir  
((CUAC) tionchar ghéarchéim COVID-
19, nach bhfacthas a leithéid riamh 
roimhe.

__________________ __________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.



12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Chun go n-éireoidh leis an aistriú, 
ní mór dó a bheith cothrom agus inghlactha 
go sóisialta ag cách. Dá bhrí sin, ní mór 
don Aontas agus do na Ballstáit araon na 
himpleachtaí eacnamaíocha agus sóisialta a 
bheidh aige a chur san áireamh ón tús, agus 
leas a bhaint as gach ionstraim a 
d’fhéadfadh a bheith ann chun 
drochiarmhairtí a mhaolú. Tá ról 
tábhachtach ag buiséad an Aontais i ndáil 
leis sin.

(3) Chun go n-éireoidh leis an aistriú, 
ní mór dó a bheith cothrom, cuimsitheach, 
ar bhonn taca eolaíoch agus inghlactha go 
sóisialta ag cách. Dá bhrí sin, ní mór don 
Aontas agus do na Ballstáit araon, in 
éineacht leis na húdaráis agus 
geallsealbhóirí réigiúnacha agus áitiúla, 
na himpleachtaí eacnamaíocha agus 
sóisialta a rabhthas ag súil leo a bheidh 
aige a chur san áireamh ón tús, agus leas a 
bhaint as, gach ionstraim a d’fhéadfadh a 
bheith ann chun drochiarmhairtí a mhaolú, 
agus ar an gcaoi sin an prionsabal ‘gan 
dochar a dhéanamh’ ón gComhaontú 
Glas don Eoraip a urramú. Tá ról 
tábhachtach ag buiséad an Aontais i ndáil 
leis sin.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) Tá an prionsabal go ndéanfar an 
aeráid a phríomhshruthú ar fud gach 
cláir de chuid an Aontais buntábhachtach 
maidir le geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de a bhaint amach 
faoi 2050, i gcomhréir le cuspóirí 
Chomhaontú Pháras. Ba cheart 
saincheisteanna aeráide a ionchorprú sa 
chinnteoireacht le gach ciste mór faoin 
gcreat ilbhliantúil airgeadais (CAI), lena 
n-áirítear an Comhbheartas 
Talmhaíochta (CBT), agus ba cheart go 
rannchuideoidís le dícharbónú an 
gheilleagair. Ní féidir leis na cláir sin a 



bheith éifeachtach maidir le haistriú 
cothrom agus cóir do chách a áirithiú ach 
amháin le hacmhainní buiséadacha 
leordhóthanacha. Dá bhrí sin, ba cheart 
creat airgeadais láidir agus 
uaillmhianach a chur ar fáil le CAI 2021-
2027 chun an uaillmhian sin a 
chomhlíonadh agus ba cheart cistiú nua a 
leithdháileadh leis ionas go mbeidh an 
Ciste um Aistriú Cóir ag oibriú mar uirlis 
bhreise le haghaidh gníomhú ar son na 
haeráide, rud lena ndéanfaí gníomhaíocht 
agus beartais fhadtéarmacha eile de chuid 
an Aontais a chomhlánú, seachas dochar 
a dhéanamh dóibh. Níor cheart go 
mbeadh laghdú ar na hacmhainní a 
leithdháiltear ar chistí CAI eile, go 
háirithe CBT nó an beartas 
comhtháthaithe, mar thoradh ar bhunú 
an Chiste um Aistriú Cóir.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Mar a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa 
Phlean Infheistíochta d’Eoraip 
Inbhuanaithe, ba cheart go mbeadh Sásra 
um Aistriú Cóir comhlántach do na 
gníomhaíochtaí eile faoin gcéad chreat 
airgeadais ilbhliantúil eile don tréimhse ó 
2021 go 2027. Ba cheart dó rannchuidiú 
le dul i ngleic leis na hiarmhairtí sóisialta 
agus eacnamaíoch a bhainfeadh leis an 
aistriú chuig neodracht ó thaobh na 
haeráide de san Aontas Eorpach tríd an 
gcaiteachas ó bhuiséad an Aontais ar 
chuspóirí aeráide agus sóisialta a thabhairt 
le chéile ar an leibhéal réigiúnach.

(4) Mar a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa 
Phlean Infheistíochta d’Eoraip 
Inbhuanaithe, ba cheart go mbeadh Sásra 
um Aistriú Cóir comhlántach do na 
gníomhaíochtaí eile faoin gcéad chreat 
airgeadais ilbhliantúil eile don tréimhse ó 
2021 go 2027. Ba cheart don Aontas dul i 
dteannta agus tacaíocht a thabhairt do 
réigiúin agus do na daoine atá ina gcónaí 
ann maidir leis an aistriú chuig neodracht 
ó thaobh na haeráide de, cothromaíocht a 
bhunú idir na riachtanais, amhail 
fostaíocht, neamhspleáchas fuinnimh nó 
slándáil bia, agus cuspóir an Aontas a 
bheith neodrach ó thaobh na haeráide de 
tríd an gcaiteachas ó bhuiséad an Aontais 
ar chuspóirí aeráide, comhtháthaithe agus 
sóisialta a thabhairt le chéile ar na leibhéil 
ábhartha uile. I ndáil leis sin, tá ról 
tábhachtach ag an mbainistiú 



inbhuanaithe ar fhoraoisí agus ag earnáil 
na feirmeoireachta agus earnálacha 
ábhartha eile sa CBT a bheidh ann 
amach anseo.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (CUAC) atá ar 
cheann de cholúin an tSásra um Aistriú 
Cóir a chuirtear chun feidhme faoin 
mbeartas comhtháthaithe. Is é an aidhm atá 
le CUAC maolú a dhéanamh ar 
dhrochiarmhairtí an aistrithe aeráide trí 
thacaíocht a thabhairt sna críocha is mó a 
n-imríonn siad tionchar orthu agus do na 
hoibrithe lena mbaineann. I gcomhréir le 
cuspóir sonrach CUAC, ba cheart do na 
gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó 
CUAC rannchuidiú go díreach chun laghdú 
a dhéanamh ar thionchar an aistrithe trí 
mhaoiniú a dhéanamh ar éagsúlú agus 
nuachóiriú an gheilleagair áitiúil agus trí 
mhaolú a dhéanamh ar na iarmhairtí 
diúltacha ar an bhfostaíocht. Léirítear sin i 
gcuspóir sonrach CUAC, a bhunaítear ar an 
leibhéal céanna agus a liostaítear in 
éineacht leis na cuspóirí beartais a leagtar 
amach in Airteagal [4] de Rialachán AE 
[RFC nua].

(5) Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (CUAC) atá ar 
cheann de cholúin an tSásra um Aistriú 
Cóir a chuirtear chun feidhme faoin 
mbeartas comhtháthaithe. Is é an aidhm atá 
le CUAC maolú a dhéanamh ar 
dhrochiarmhairtí an aistrithe aeráide trí 
thacaíocht a thabhairt sna críocha is mó a 
n-imríonn siad tionchar orthu agus do na 
hoibrithe lena mbaineann. I gcomhréir le 
cuspóir sonrach CUAC, ba cheart do na 
gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó 
CUAC rannchuidiú go díreach chun laghdú 
a dhéanamh ar thionchar an aistrithe trí 
mhaoiniú a dhéanamh ar éagsúlú, 
inbhuanaitheacht, agus nuachóiriú agus 
ationtú an gheilleagair áitiúil, trí 
acmhainní malartacha ar an leibhéal 
áitiúil a shainaithint go beacht agus leas a 
bhaint astu, agus trí mhaolú a dhéanamh ar 
na iarmhairtí diúltacha ar an bhfostaíocht. 
Ba cheart go rannchuideodh sé le 
díghrádú comhshaoil a chosc. Ba cheart 
go ndéanfadh na bearta a fhaigheann 
tacaíocht ó JTF gníomhú in aghaidh 
fheiniméan dhídhaonrú na réigiún atá i 
mbun aistriú fuinnimh. Léirítear sin i 
gcuspóir sonrach CUAC, a bhunaítear ar an 
leibhéal céanna agus a liostaítear in 
éineacht leis na cuspóirí beartais a leagtar 
amach in Airteagal [4] de Rialachán AE 
[RFC nua].

Leasú 6

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 an 
uaillmhian sa Chomhaontú Glas don 
Eoraip agus i Rialachán (AE) .../... (Dlí 
Aeráide Eorpach) chun deiseanna le 
haghaidh mór-roinn níos rathúla, níos 
cuimsithí, níos sláintiúla agus níos glaise 
a chruthú, ba cheart do CUAC a bheith ina 
rannchuidiú tábhachtach chun 
gníomhaíochtaí aeráide a phríomhshruthú 
agus cabhrú leis an aistriú chuig 
geilleagar a bheidh bunaithe ar foinsí 
inathnuaite fuinnimh, an-éifeachtúil ó 
thaobh fuinnimh agus acmhainní de, 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de 
faoi 2050. 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. Féadfaidh acmhainní arna n-aistriú 
ó CFRE agus ó CSE+ rannchuidiú go 
hiomlán chun an sprioc sin a bhaint amach.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Tá an t-aistriú chuig geilleagar 
agus sochaí atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus inbhuanaithe ar cheann 
de na cuspóirí coiteanna is tábhachtaí de 
chuid an Aontais, ina bhfuil na 
comhiarrachtaí a dhéanann gach duine 
ríthábhachtach chun an méid sin a bhaint 
amach. Toisc go bhfuil CUAC mar chuid 



den Chomhaontú Glas don Eoraip, ba 
cheart go mbeadh rochtain ar CUAC ar 
an gcoinníoll go nglacfaí le cuspóir 
náisiúnta maidir le neodracht aeráide a 
bhaint amach faoi 2050, chomh maith le 
spriocanna idirthréimhseacha do 2030.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ba cheart na hacmhainní ó CUAC a 
bheith ina gcomhlánú ar na hacmhainní a 
bheidh ar fáil faoin mbeartas 
comhtháthaithe.

(7) Ba cheart do na hacmhainní ó 
CUAC comhlánú a dhéanamh ar na 
hacmhainní a bheidh ar fáil faoin mbeartas 
comhtháthaithe agus faoi bheartas 
forbartha tuaithe de chuid CBT, mar aon 
le hinfheistíochtaí náisiúnta agus 
réigiúnacha agus caipiteal príobháideach, 
agus níor cheart go rachadh sé in ionad 
infheistíochtaí den sórt sin in aon chor.

Réasúnú

Is é CBT an beartas ba cheart a bheith ag tacú le táirgeoirí talmhaíochta chun aistriú i dtreo 
cleachtais níos inbhuanaithe, agus bogadh ón spleáchas ar bhreoslaí iontaise. Sa bhreis air 
sin, ba cheart gnéithe sóisialta agus tuaithe pobalbhunaithe de chistiú CBT don fhorbairt 
tuaithe, cosúil leis na cistí comhtháthaithe, a choinneáil seachas a chiorrú, agus ba cheart go 
n-oibreodh CUAC taobh leis agus sa bhreis leis na bearta sin.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Is dúshlán le haghaidh na mBallstát 
uile é an t-aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. Beidh sé 
ina dhúshlán ar leith do na Ballstáit sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise nó ar ghníomhaíochtaí 
tionsclaíocha atá dian ar gháis cheaptha 
teasa ar gá deireadh a chur leo go 
céimnitheach nó ar gá iad a oiriúnú i ngeall 

(8) Dúshláin do gach Ballstát is ea an 
t-aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de agus an t-aistriú 
chuig geilleagar ciorclach. Beidh sé ina 
dhúshlán ar leith do na Ballstáit sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise nó ar ghníomhaíochtaí 
tionsclaíocha atá dian ar gháis ceaptha 
teasa ar gá deireadh a chur leo go 



ar an aistriú agus nach bhfuil na 
hacmhainní airgeadais acu chun é sin a 
dhéanamh. Dá bhrí sin ba cheart go 
gcumhdódh CUAC gach Ballstát, ach ba 
cheart go léireodh dáileadh a acmhainní 
airgeadais cumas na mBallstát na 
hinfheistíochtaí atá riachtanach chun 
déileáil leis an aistriú i dtreo neodracht ó 
thaobh na haeráide de a mhaoiniú.

céimnitheach nó ar gá iad a oiriúnú i ngeall 
ar an aistriú agus nach bhfuil na 
hacmhainní airgeadais acu chun é sin a 
dhéanamh. Dá bhrí sin, ba cheart go 
gcumhdódh CUAC gach Ballstát, ach ba 
cheart go léireodh dáileadh a acmhainní 
airgeadais an spleáchas ar 
ghníomhaíochtaí tionsclaíochta atá dian 
ar gháis ceaptha teasa agus cumas na 
mBallstát na hinfheistíochtaí atá 
riachtanach chun déileáil leis an aistriú i 
dtreo neodracht ó thaobh na haeráide de a 
mhaoiniú.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil 
an Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú. Ba cheart d’infheistíochtaí a 
thacaíonn le geilleagair áitiúla agus atá 
inbhuanaithe san fhadtéarma, agus cuspóirí 
uile an Chomhaontaithe Ghlais á gcur san 
áireamh, a bheith san áireamh sa liosta 
infheistíochtaí. Ba cheart do na tionscadail 
a dtugtar maoiniú dóibh rannchuidiú le 
haistriú go geilleagar ciorclach atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. I gcás 
earnálacha atá ag dul i léig, cosúil le 
táirgeadh fuinnimh atá bunaithe ar ghual, 
lignít, móin agus sceall ola nó 
gníomhaíochtaí eastósctha le haghaidh na 
mbreoslaí iontaise soladacha sin, ba cheart 
an tacaíocht a nascadh le céimniú amach na 
gníomhaíochta agus an laghdú 
comhfhreagrach ar leibhéal na fostaíochta. 
I dtaca le hearnálacha ina bhfuil athrú ó 
bhonn ar siúl a bhfuil leibhéil arda 
astaíochtaí gás ceaptha teasa acu, ba cheart 
gníomhaíochtaí nua a chur chun cinn leis 
an tacaíocht trí theicneolaíochtaí nua, 

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil 
an Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú. Ba cheart na hinfheistíochtaí a 
thacaíonn le daoine, pobail agus 
geilleagair áitiúla, agus atá inbhuanaithe 
san fhadtéarma, i gcomhréir le cuspóirí 
an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, a 
bheith san áireamh sa liosta 
infheistíochtaí. Ba cheart do na tionscadail 
a dtugtar maoiniú dóibh rannchuidiú le 
haistriú go geilleagar ciorclach atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. I gcás 
earnálacha atá ag dul i léig, cosúil le 
táirgeadh fuinnimh atá bunaithe ar ghual, 
lignít, móin agus sceall ola nó 
gníomhaíochtaí eastósctha le haghaidh na 
mbreoslaí iontaise soladacha sin, ba cheart 
an tacaíocht a nascadh le céimniú amach na 
gníomhaíochta agus an laghdú 
comhfhreagrach ar leibhéal na fostaíochta. 
I dtaca le hearnálacha ina bhfuil athrú ó 
bhonn ar siúl a bhfuil leibhéil arda 
astaíochtaí gás ceaptha teasa acu, ba cheart 
gníomhaíochtaí nua a chur chun cinn leis 



próisis nua nó táirgí nua a chur in úsáid, a 
mbeidh laghdú suntasach ar astaíochtaí mar 
thoradh leo, i gcomhréir le cuspóirí aeráide 
AE 2030 agus neodracht ó thaobh na 
haeráide de san Aontas Eorpach faoi 
205013 fad agus a dhéantar fostaíocht a 
choinneáil ar bun agus a fheabhsú agus 
díghrádú an chomhshaoil a sheachaint ag 
an am céanna. Ba cheart aird ar leith a 
thabhairt freisin ar ghníomhaíochtaí lena 
ndéantar nuálaíocht agus taighde in 
ardteicneolaíochtaí agus i dteicneolaíochtaí 
inbhuanaithe a fheabhsú, agus i réimsí an 
digitithe agus na nascachta chomh maith, 
ar choinníoll go gcabhraíonn bearta den 
sórt sin chun na fo-iarmhairtí diúltacha a 
bhaineann le haistriú i dtreo geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a mhaolú, agus go 
rannchuidíonn siad leis.

an tacaíocht trí theicneolaíochtaí nua, 
próisis nua nó táirgí nua a chur in úsáid, a 
mbeidh laghdú suntasach ar astaíochtaí mar 
thoradh leo, i gcomhréir le cuspóirí aeráide 
AE 2030 agus neodracht ó thaobh na 
haeráide de san Aontas Eorpach faoi 
205013 fad agus a dhéantar fostaíocht a 
choinneáil ar bun agus a fheabhsú agus 
díghrádú an chomhshaoil a sheachaint ag 
an am céanna. Ba cheart tacaíocht a 
sholáthar do chleachtais nuálacha maidir 
le húsáid talún agus talmhaíocht a 
rannchuidíonn le lorg carbóin na 
hearnála a laghdú agus do 
ghníomhaíochtaí forbartha tuaithe a 
chuireann éagsúlú an gheilleagair áitiúil i 
gceantair thuaithe chun cinn. Ba cheart 
aird ar leith a thabhairt freisin ar 
ghníomhaíochtaí lena ndéantar nuálaíocht 
agus taighde in ardteicneolaíochtaí agus i 
dteicneolaíochtaí inbhuanaithe a fheabhsú, 
agus i réimsí an digitithe agus na nascachta 
chomh maith, ar choinníoll go 
bhfeabhsaíonn bearta den sórt sin cruthú 
poist inbhuanaithe agus go gcabhraíonn 
siad chun na fo-iarmhairtí diúltacha a 
bhaineann le haistriú i dtreo geilleagar atá 
ciorclach agus atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a mhaolú, agus go 
rannchuidíonn siad le baint amach an 
gheilleagair sin faoi 2050.

__________________ __________________
13Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.

13Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.



Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10a) D’fhéadfadh an t-aistriú ó 
bhreoslaí iontaise a bheith ina dhúshlán 
nuair a bhíonn cuspóirí éagsúla ann. 
D’fhéadfadh sé tarlú go mbeadh tionchar 
diúltach ag tionscadail hidreafhuinnimh 
ar stádas éiceolaíoch na ndobharlach, a 
nascacht, a ndaonra éisc agus ar phobail 
áitiúla agus ar a slite beatha dá réir sin. 
Níor cheart do CUAC maoiniú a 
dhéanamh ach ar réitigh neamh-
aiféalacha agus réitigh chun leasa cách 
maidir leis an gcomhshaol agus leis an 
aeráid araon. Ba cheart na réitigh sin a 
leagan amach sa tuairisc ar an tionscadal 
agus, i gcás inarb infheidhme, ba cheart 
iad a chumhdach faoi raon feidhme an 
tionscadail.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10b) D’fhonn aghaidh a thabhairt ar an 
athrú aeráide agus geilleagar neodrach 
atá ó thaobh na haeráide de a bhaint 
amach, ba cheart do CIAC tacú le 
bithgheilleagar láidir ciorclach a 
fhorbairt chun an inbhuanaitheacht in 
earnáil na talmhaíochta a spreagadh. Le 
bithmhais a tháirgtear go hinbhuanaithe 
agus go héifeachtúil ó earnáil na 
talmhaíochta, ó earnáil na foraoiseachta 
agus ó earnáil na mara, rud a thugann 
luach do dhramhaíl foshrutha agus do 
bhithdhramhaíl, d’fhéadfadh sí 
rannchuidiú go mór le gealltanais aeráide 
an Aontais a chomhlíonadh.



Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Chun na saoránaigh is leochailí ó 
thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, ba 
cheart go gcumhdódh CUAC uas-sciliú 
agus athsciliú na n-oibrithe a n-imrítear 
tionchar orthu freisin, agus é mar aidhm 
leis cabhrú leo iad féin a chur in oiriúint do 
dheiseanna nua fostaíochta, chomh maith 
le cúnamh chun post a chuardach a 
sholáthair do chuardaitheoirí poist agus iad 
a chuimsiú go gníomhach sa mhargadh 
saothair.

(11) Chun na saoránaigh is leochailí ó 
thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, ba 
cheart go gcumhdódh CUAC uas-sciliú 
agus athsciliú na n-oibrithe a ndéantar 
difear dóibh freisin le cáilíochtaí 
gairmiúla nua spriocdhírithe ar 
earnálacha atá dírithe ar an todhchaí, 
agus é mar aidhm leo cabhrú leis na 
hoibrithe iad féin a chur in oiriúint do 
dheiseanna nua fostaíochta, chomh maith 
le cúnamh chun post a chuardach agus 
comhairleoireacht a sholáthar do 
chuardaitheoirí poist, lena n-áiritheofar 
rochtain chothrom ag gach grúpa duine 
gan idirdhealú, agus iad a chuimsiú go 
gníomhach sa mhargadh saothair agus iad a 
chuimsiú go gníomhach i margadh an 
tsaothair.

Leasú 14

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 

(12) Chun feabhas a chur ar éagsúlú 
eacnamaíoch, ar nuachóiriú agus ar 
ationtú na gcríoch a n-imríonn an t-aistriú 
tionchar orthu, ba cheart do CUAC 
tacaíocht a thabhairt don infheistiú táirgiúil 
in FBManna, agus gníomhaíochtaí 
inbhuanaithe agus neamhdhíobhálach 
don chomhshaol, de réir mar a 
shainmhínítear iad i ndlí ábhartha an 
Aontais, á gcur san áireamh agus lena 
rannchuidítear le cuspóir an Aontais i 
dtreo geilleagar ciorclach. Ba cheart 
infheistíocht tháirgiúil a thuiscint mar 
infheistíocht i gcaipiteal seasta nó 
sócmhainní neamhábhartha fiontar, i 
bhfianaise earraí agus seirbhísí a 



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 
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.

tháirgeadh, rud a chuirfidh, dá bhrí sin, leis 
an oll-infheistíocht agus le fostaíocht. I 
gcás fiontair eile nach FBManna iad, níor 
cheart, agus gníomhaíochtaí 
inbhuanaithe agus neamhdhíobhálach 
don chomhshaol, de réir mar a 
shainmhínítear iad i ndlí ábhartha an 
Aontais á gcur san áireamh, níor cheart 
go dtacófaí 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 
dá réir sa phlean críochach um aistriú cóir 
ábhartha. Chun sláine agus machaire 
comhréidh 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 críoch phointí (a) agus (c) 
d’Airteagal 107(3) CFAE.

__________________ __________________

 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 

14Treoir 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).

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).

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12a) Tá ga le beartais agus straitéisí 
cuimsitheacha chun nach ndéanfaí géarú 
ar éagothromaíochtaí i bpróiseas aistrithe 
chóir ar cheart a bheith chun leasa cách. 
Ba cheart go mbeadh cur chun cinn an 
chomhtháthaithe shóisialta ina 
threoirphrionsabal do thacaíocht faoi 
CUAC, rud lena ndéanfaí comhionannas 
inscne a chur chun cinn, lena n-
áiritheofaí ceantair thuaithe bhríomhara, 
dálaí feabhsaithe d’imircigh, oibrithe 
séasúracha, oibrithe óga agus oibrithe 
scothaosta agus oibrithe ar bheagán 
oiliúna agus lena n-áiritheofaí nach 
bhfágfaí aon duine ar lár. Léiríodh i 
meastóireachtaí a thábhachtaí atá sé na 
cuspóirí maidir le comhionannas inscne a 
chur san áireamh i ngach gné agus i 
ngach céim d’ullmhú, d’fhaireachán, de 
chur chun feidhme agus de 
mheastóireacht na gclár oibríochtúil, ar 
bhealach tráthúil agus comhsheasmhach 
agus a áirithiú ag an am céanna go 
ndéanfar gníomhaíochtaí sonracha chun 
comhionannas inscne a chur chun cinn.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Chun solúbthacht a sholáthar le 
haghaidh clársceidealú acmhainní CUAC 
faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh 

(13) Chun solúbthacht a sholáthar le 
haghaidh clársceidealú acmhainní CUAC 
faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh 



fáis agus post, ba cheart go mbeadh sé 
indéanta clár neamhspleách CUAC a 
ullmhú nó acmhainní CUAC a 
chlársceidealú i dtosaíocht thiomnaithe 
amháin nó níos mó laistigh de chlár a 
fhaigheann tacaíocht ó Chiste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), ó Chiste 
Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) nó ón 
gCiste Comhtháthaithe. I gcomhréir le 
hAirteagal 21a de Rialachán (AE) [CFR 
nua], ba cheart acmhainní CUAC a 
threisiú le maoiniú comhlántach ó CFRE 
agus ó CSE+. Ba cheart do na méideanna 
faoi seach a aistrítear ó CFRE agus ó CSE+ 
a bheith ag teacht leis na cineálacha 
oibríochtaí a leagtar amach sna pleananna 
críochacha um aistriú cóir.

fáis agus post, ba cheart go mbeadh sé 
indéanta clár neamhspleách CUAC a 
ullmhú nó acmhainní CUAC a 
chlársceidealú i dtosaíocht thiomnaithe 
amháin nó níos mó laistigh de chlár a 
fhaigheann tacaíocht ó Chiste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), ó Chiste 
Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) nó ón 
gCiste Comhtháthaithe. I gcomhréir le 
hAirteagal 21a de Rialachán (AE) [CFR 
nua], d’fhéadfaí acmhainní CUAC a 
threisiú le maoiniú comhlántach ó CFRE 
agus ó CSE+. Ba cheart do na méideanna 
faoi seach a aistrítear ó CFRE agus ó CSE+ 
a bheith ag teacht leis na cineálacha 
oibríochtaí a leagtar amach sna pleananna 
críochacha um aistriú cóir.

Leasú 17

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 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, in éineacht leis na páirtithe 
leasmhara ábhartha, lena n-áirítear an 
tsochaí shibhialta agus na pobail áitiúla 
lena mbaineann, 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.



Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na críocha ina 
mbeidh an tionchar is diúltaí a shainaithint, 
críocha is ceart tacaíocht CUAC a dhíriú 
orthu agus tuairisc a thabhairt ar 
ghníomhaíochtaí sonracha atá le déanamh 
chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach, go háirithe i 
ndáil le saoráidí ina bhfuil táirgeadh 
breoslaí iontaise nó gníomhaíochtaí eile atá 
dian ar gháis cheaptha teasa ar siúl a 
thiontú nó a dhúnadh. Ba cheart do na 
críocha sin a bheith sainmhínithe go beacht 
agus ag freagairt do réigiúin NUTS 
leibhéal 3 nó a bheith ina gcodanna díobh. 
Ba cheart mionsonraí a bheith sna 
pleananna ar dhúshláin agus riachtanais na 
gcríoch sin agus na cineálacha oibríochtaí 
atá de dhíth a shainaithint ar dhóigh a 
áiritheoidh go ndéanfaí gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha a fhorbairt ar bhonn 
comhleanúnach atá ag teacht leis an aistriú 
chuig neodracht ó thaobh na haeráide de 
agus cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais 
freisin. Níor cheart ach d’infheistíochtaí atá 
i gcomhréir leis na pleananna um aistriú 
tacaíocht airgeadais a fháil ó CUAC. Ba 
cheart do na pleananna críochacha um 
aistriú cóir a bheith mar chuid de na cláir (a 
fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+, ón 
gCiste Comhtháthaithe nó ó CUAC, de réir 
an cháis) atá formheasta ag an gCoimisiún.

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na críocha ina 
mbeidh an tionchar is diúltaí a shainaithint, 
na críocha is ceart tacaíocht CUAC a dhíriú 
orthu, agus tuairisc a thabhairt ar 
ghníomhaíochtaí sonracha atá le déanamh 
chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach, go háirithe i 
ndáil le saoráidí ina bhfuil táirgeadh 
breoslaí iontaise nó gníomhaíochtaí eile atá 
dian ar gháis ceaptha teasa ar siúl a thiontú 
de réir a chéile nó a dhúnadh de réir a 
chéile, agus san am céanna, deiseanna 
fostaíochta á gcoinneáil agus á 
spreagadh, trí oibrithe a athsciliú agus a 
n-aistriú chuig cineálacha eile fostaíochta 
a éascú sna críocha sin a ndéanann sé 
difear dóibh chun an t-eisiamh sóisialta a 
sheachaint. Ba cheart do na críocha sin a 
bheith sainmhínithe go beacht agus ag 
freagairt do réigiúin NUTS leibhéal 3 nó a 
bheith ina gcodanna díobh. Ba cheart 
mionsonraí a bheith sna pleananna ar 
dhúshláin agus riachtanais na gcríoch sin 
agus na cineálacha oibríochtaí atá de dhíth 
a shainaithint ar dhóigh a áiritheoidh go 
ndéanfaí gníomhaíochtaí eacnamaíocha a 
fhorbairt ar bhonn comhleanúnach atá ag 
teacht leis an aistriú chuig neodracht ó 
thaobh na haeráide de agus cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais freisin. Níor cheart 
tacaíocht airgeadais ó CUAC a thabhairt 
d’infheistíochtaí seachas iad siúd atá i 
gcomhréir leis na pleananna aistrithe. Ba 
cheart do na pleananna críochacha um 
aistriú cóir a bheith mar chuid de na cláir (a 
fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+, ón 
gCiste Comhtháthaithe nó ó CUAC, de réir 
an cháis) agus a bheith curtha faoi bhráid 
an Choimisiúin lena bhformheas. 

Leasú 19



Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15a) Ba cheart do na Ballstáit tús áite a 
thabhairt do ghlacadh straitéisí ón mbun 
aníos  maidir le pleananna críochacha 
um aistriú cóir a ullmhú agus a chur 
chun feidhme, lena n-áiritheofaí 
rannpháirtíocht ghníomhach na n-údarás 
poiblí ábhartha, na gcomhpháirtithe 
eacnamaíocha agus sóisialta ó gach 
earnáil gníomhaíochta, agus 
geallsealbhóirí ábhartha eile na sochaí 
sibhialta, lena n-áirítear ó earnáil na 
talmhaíochta. Chun gníomhaíocht 
éifeachtach a bhaint amach ar an leibhéal 
áitiúil, ba cheart na geallsealbhóirí ar 
leibhéal na gcríoch lena mbaineann a 
bheith rannpháirteach go gníomhach, i 
gcás inarb indéanta, in ullmhú na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun feabhas a chur ar úsáid 
acmhainní JTF a bheith dírithe ar thorthaí, 
ba cheart don Choimisiún, i gcomhréir le 
prionsabal na comhréireachta, a bheith in 
ann ceartúcháin airgeadais a chur i 
bhfeidhm i gcás drochfheidhmíocht 
thromchúiseach ó thaobh na spriocanna 
arna mbunú le haghaidh chuspóir sonrach 
CUAC a chomhlíonadh.

(16) Chun optamú a dhéanamh ar 
úsáid acmhainní CUAC agus chun gur 
fearr a bheadh sé dírithe ar thorthaí a 
ghnóthú, ba cheart don Choimisiún, i 
gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, 
a bheith in ann ceartúcháin airgeadais a 
chur i bhfeidhm sa chás nach ndéantar ach 
páirtchomhlíonadh ar na spriocanna arna 
mbunú le haghaidh chuspóir sonrach 
CUAC.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin



Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16a) Ba cheart aird ar leith a thabhairt 
ar cheantair thuaithe agus imeallacha a 
ndéanann próiseas an aistrithe difear 
dóibh. Tá dúshláin shóisialta agus 
eacnamaíocha atá níos mó fós roimh na 
ceantair sin cheana, lena n-áirítear 
feirmeoirí agus gnólachtaí beaga, amhail 
aosú, imirce amach daoine óga agus 
dídhaonrú foriomlán agus dlús daonra 
íseal, scileanna ar leibhéal níos ísle, 
bonneagar digiteach níos lú agus 
nascacht níos ísle agus nascacht 
fuinnimh níos ísle, rud lena ndéantar a 
gcumas freagairt do dhúshláin an 
phróisis aistrithe a laghdú tuilleadh. 
D’fhéadfadh sé go mbeadh ról 
tábhachtach freisin ag na ceantair sin 
maidir le hacmhainneacht a sholáthar le 
haghaidh infheistíocht i bhfuinneamh in-
athnuaite a shuiteáil, agus talamh 
talmhaíochta á choimirciú. Ba cheart, dá 
bhrí sin, go rannchuideodh na pleananna 
críocha leis an bhféidearthacht go 
ndéanfaí ceantair thuaithe atá cóngarach 
do na críocha a aithníodh a bheith 
incháilithe le haghaidh teicneolaíocht 
agus bonneagair fuinnimh in-athnuaite a 
úsáid.

Leasú 22

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 agus do 
na críocha a bhfuil tacaíocht bhreise de 
dhíth orthu chun aghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin shocheacnamaíocha 
thromchúiseacha a thagann ón bpróiseas 
aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó 



thaobh na haeráide de san Aontas faoi 2050 
agus ar gheilleagar ciorclach, agus chun 
na dúshláin a athrú ina ndeiseanna, go 
háirithe ó thaobh poist nua inbhuanaithe 
de, ar bhealach nach gcuireann cuspóirí 
comhshaoil i mbaol agus a dhéanann 
acmhainní nádúrtha a choimirciú.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir leis an dara fomhír 
d’Airteagal [4(1)] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], rannchuideoidh CUAC leis an 
gcuspóir sonrach aonair maidir le “réigiúin 
agus daoine a chumasú chun aghaidh a 
thabhairt ar thionchair shóisialta 
eacnamaíocha agus chomhshaoil an 
aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de’.

I gcomhréir leis an dara fomhír 
d’Airteagal [4(1)] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], rannchuideoidh CUAC leis an 
gcuspóir sonrach aonair maidir le ‘réigiúin, 
daoine agus fiontair a chumasú chun 
aghaidh a thabhairt ar thionchair shóisialta, 
eacnamaíocha, sláinte poiblí agus 
chomhshaoil an aistrithe rianúil chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus ciorclach’, agus 
rannchuidiú ag an am céanna le 
hacmhainní nádúrtha na hEorpa a 
chaomhnú agus le díghrádú comhshaoil a 
chosc.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tacóidh CUAC le sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post 
sna Ballstáit uile.

1. Tacóidh CUAC le sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post 
sna Ballstáit uile, le cuspóirí 
uileghabhálacha an Chomhaontaithe 
Ghlais don Eoraip, agus go háirithe le 
cuspóir aeráidneodrachta an Aontais mar 
a leagtar síos  i Rialachán (AE) 2020/... 
(Dlí Aeráide Eorpach), chun dul i ngleic 
le dúshláin aeráide agus chomhshaoil 
agus aistriú cóir nach bhfágann aon 
duine ar lár á áirithiú.



Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. EUR 7.5 billiún i bpraghsanna 
2018 a d’fhéadfaí méadú teacht orthu, a 
bheidh ar fáil sa ghealltanas buiséadach 
don tréimhse 2021-2027 sna hacmhainní 
do CUAC faoi sprioc na hInfheistíochta le 
haghaidh fáis agus post, agus méadófar é, 
de réir mar a bheidh, le hacmhainní breise 
a leithdháilfear i mbuiséad an Aontais, 
agus le hacmhainní eile i gcomhréir leis an 
mbunghníomh is infheidhme.

2. EUR X billiún i bpraghsanna 2018 
a d’fhéadfaí méadú teacht orthu, a bheidh 
ar fáil sa ghealltanas buiséadach don 
tréimhse 2021-2027 sna hacmhainní do 
CUAC faoi sprioc na hInfheistíochta le 
haghaidh fáis agus post, agus méadófar é, 
de réir mar a bheidh, le hacmhainní breise 
a leithdháilfear i mbuiséad an Aontais, 
agus le hacmhainní eile i gcomhréir leis an 
mbunghníomh is infheidhme. Ní dhéanfar 
CUAC a chistiú ar bhealach a mbeadh 
acmhainní a leithdháiltear ar chistí eile 
CAI, lena n-áirítear na hacmhainní a 
leithdháiltear ar CBT thíos leis. 
Acmhainní breise atá sa mhéid sin agus 
ní thabharfaidh a mhaoiniú le tuiscint go 
laghdófar na hacmhainní a leithdháiltear 
ar chistí eile CAI, go háirithe CBT nó an 
beartas comhtháthaithe1a.
__________________
1a Ina rún an 14 Samhain 2018 maidir le 
Creat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – 
ba é seasamh na Parlaiminte d’fhonn 
teacht ar chomhaontú ná gur ghlac 
Parlaimint na hEorpa seasamh i 
bhfabhar maoiniú an Bheartais 
Chomhtháthaithe agus mhaoiniú CBT do 
AE-27 a choinneáil ar leibhéal bhuiséad 
2014-2020 i dtéarmaí réadacha. 
Acmhainní breise ar an méid sin a bheidh 
i gcistiú CUAC.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin



Airteagal 3 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

  3a. Beidh rochtain ar CUAC ar 
choinníoll ghealltanais na mBallstát i 
dtaca le cuspóir náisiúnta maidir le 
neodracht aeráide a bhaint amach faoi 
2050, chomh maith leis na spriocanna 
idirthréimhseacha maidir le dícharbónú 
arna shuíomh do 2030.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. De mhaolú ar Airteagal [21a] de 
Rialachán (AE) [RFC nua], i gcás aon 
acmhainní breise dá dtagraítear i mír 2, a 
leithdháilfear do CUAC i mbuiséad an 
Aontais nó a soláthraítear trí acmhainní 
eile ní bheidh ceanglas tacaíocht 
chomhlántach a thabhairt ó CFRE ná ó 
CSE+.

scriosta

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ní thabharfaidh CUAC tacaíocht 
ach do ghníomhaíochtaí atá nasctha go 
díreach lena chuspóir sonrach faoi mar a 
leagtar amach in Airteagal 2, agus 
gníomhaíochtaí a chuireann le cur chun 
feidhme na bpleananna críochacha um 
aistriú cóir arna mbunú i gcomhréir le 
hAirteagal 7.

1. Ní thabharfaidh CUAC tacaíocht 
ach do ghníomhaíochtaí atá nasctha lena 
chuspóir sonrach faoi mar a leagtar amach 
in Airteagal 2, agus gníomhaíochtaí a 
chuireann le cur chun feidhme na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir arna 
mbunú i gcomhréir le hAirteagal 7.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin



Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) infheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair 
bheaga agus mheánmhéide (FBManna), 
lena n-áirítear gnólachtaí nuathionscanta, a 
mbeidh éagsúlú eacnamaíoch agus ationtú 
mar thoradh orthu;

(a) infheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair 
bheaga agus mheánmhéide (FBManna), 
lena n-áirítear gnólachtaí nuathionscanta, a 
mbeidh cruthú post, éagsúlú agus ationtú 
eacnamaíoch mar thoradh orthu, agus 
gníomhaíochtaí inbhuanaithe agus 
neamhdhíobhálach don chomhshaol, de 
réir mar a shainmhínítear iad i ndlí 
ábhartha an Aontais, á gcur san áireamh;

Leasú 30

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí 
taighde agus nuálaíochta agus chun aistriú 
teicneolaíochtaí nua a chothú;

(c) infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí 
taighde agus nuálaíochta, aistriú 
ardteicneolaíochtaí, agus rochtain 
mhéadaithe orthu, a chothú, lena n-
áirítear cleachtais nuálacha lena 
laghdaítear astaíochtaí carbóin in úsáid 
na talún agus sa talmhaíocht;

Leasú 31

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 agus inacmhainne, iompar poiblí glan 
i gceantair thuaithe, laghdú astaíochtaí 
gáis ceaptha teasa, éifeachtúlacht fuinnimh 
agus fuinneamh in-athnuaite, lena n-
áirítear i limistéir atá cóngarach do na 
críocha a shainaithneofar, i gcás ina 
bhfuil údar cuí leis sin;



Leasú 32

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) infheistíochtaí i ndigitiú agus i 
nascacht dhigiteach;

(e) infheistíochtaí i ndigitiú agus i 
nascacht dhigiteach, go háirithe maidir le 
leathanbhanda ardluais a chur i 
bhfeidhm ar fud ceantair thuaithe agus 
iargúlta, lena ndeanfar rochtain ar 
theicneolaíochta digiteacha, lena n-
áirítear an fheirmeoireacht dhigiteach, a 
chothú do chách;

Leasú 33

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) infheistíochtaí in athghiniúint agus 
i ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún 
agus i dtionscadail athrú cuspóra;

(f) infheistíochtaí in athghiniúint agus i 
ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún agus 
i dtionscadail athrú cuspóra, lena 
dtabharfar tús áite do bhonneagair ghlasa 
agus don úsáid le haghaidh 
gníomhaíochtaí talmhaíochta agus 
foraoiseachta, i gcás inarb iomchuí, agus 
urraim don phrionsabal gurb é ‘údar an 
truaillithe a íocfaidh as’ a áirithiú;

Leasú 34

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) infheistíochtaí i bhfeabhsú an 
gheilleagair chiorclaigh, lena n-áirítear trí 
dhramhaíl a chosc, laghdú, éifeachtúlacht 
acmhainní, deisiú, athúsáid agus 
athchúrsáil;

(g) infheistíochtaí i bhfeabhsú an 
gheilleagair chiorclaigh, lena n-áirítear an 
bithgheilleagar inbhuanaithe ciorclach, 
trí dhramhaíl a chosc, laghdú, 
éifeachtúlacht acmhainní, deisiú, athúsáid 
agus athchúrsáil;



Leasú 35

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) infheistíochtaí i dtionscadail ina 
ndéantar riosca na bochtaineachta 
fuinnimh a chomhrac agus ina gcuirtear 
feabhas ar an éifeachtúlacht fuinnimh;

Leasú 36

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) uas-sciliú agus athsciliú oibrithe; (h) uas-sciliú, athsciliú oibrithe agus 
cuardaitheoirí poist, agus cláir ath-
lánpháirtithe i réimse nua gníomhaíochta 
d’oibrithe agus do chuardaitheoirí poist;

Leasú 37

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) cúnamh i gcuardach poist do 
chuardaitheoirí poist;

(i) cúnamh i gcuardach poist agus 
comhairleoireacht de chuardaitheoirí 
poist;

Leasú 38

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist;

(j) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist, lena ndéanfar 
rochtain chothrom a áirithiú agus 
comhionannas inscne a chur chun cinn;



Leasú 39

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ja) infheistíochtaí lena rannchuidítear 
le riosca dídhaonraithe na gcríoch a 
ndéanann an t-aistriú difear dóibh, go 
háirithe ceantair thuaithe;

Leasú 40

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(jb) infheistíochtaí i mbonneagar 
sóisialta agus seirbhísí sóisialta chun 
leasa cách i gceantair a bhfuil clúdach 
íseal iontu, go háirithe ceantair thuaithe, 
agus i gcosaint na n-oibrithe 
bunriachtanacha a ndéanann an t-aistriú 
nó géarchéim ina n-earnáil difear dóibh;

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 1 – pointe k

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(k) cúnamh teicniúil. (k) cúnamh teicniúil agus seirbhísí 
comhairleacha.

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ina theannta sin, féadfaidh CUAC tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair nach 
FBManna iad, i limistéir atá ainmnithe 

Ina theannta sin, féadfaidh CUAC tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair 
nach FBManna iad, i limistéir atá 



mar limistéir fóirithinte i gcomhréir le 
pointí (a) agus (c) d’Airteagal 107(3) 
CFAE, ar choinníoll go bhfuil na 
hinfheistíochtaí sin formheasta mar chuid 
den phlean críochach um aistriú cóir 
bunaithe ar an bhfaisnéis atá riachtanach 
faoi phointe (h) d’Airteagal 7(2). Ní 
bheidh na hinfheistíochtaí sin incháilithe 
ach amháin má tá gá leo chun an phlean 
críochach um aistriú cóir a chur chun 
feidhme.

ainmnithe mar limistéir fóirithinte i 
gcomhréir le pointí (a) agus (c) 
d’Airteagal 107(3) CFAE agus i 
gcomhréir le rialacha an Aontais maidir 
le Státchabhair mar a leagtar amach in 
Airteagail 107 agus 108 CFAE,, ar 
choinníoll go bhfuil na hinfheistíochtaí 
sin formheasta mar chuid den phlean 
críochach um aistriú cóir bunaithe ar an 
bhfaisnéis atá riachtanach faoi phointe 
(h) d’Airteagal 7(2) den Rialachán seo. 
Ní bheidh na hinfheistíochtaí sin 
incháilithe ach amháin má tá gá leo chun 
an phlean críochach um aistriú cóir a 
chur chun feidhme. Féadfaidh CUAC 
tacú freisin le hinfheistíochtaí atá ag 
dul chuig feirmeoirí agus gnólachtaí 
beaga tuaithe atá dírithe ar an 
talmhaíocht inbhuanaithe agus ar 
ghníomhaíochtaí foraoiseachta.

Leasú 43

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) gnóthais atá i gcruachás faoi mar a 
shainmhínítear in Airteagal 2 (18) de 
Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún;

(c) gnóthais atá i gcruachás faoi mar a 
shainmhínítear in Airteagal 2(18) de 
Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún16, ach amháin sna cásanna 
ina dtagann an cruachás ó ghéarchéim 
COVID-19;

__________________ __________________
16 Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena 
ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe 
cabhrach comhoiriúnach leis an margadh 
inmheánach i gcur i bhfeidhm 
Airteagal 107 agus Airteagal 108 den 
Chonradh (IO L 187, 26.6.2014, lch. 1).

16 Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena 
ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe 
cabhrach comhoiriúnach leis an margadh 
inmheánach i gcur i bhfeidhm 
Airteagal 107 agus Airteagal 108 den 
Chonradh (IO L 187, 26.6.2014, lch. 1).

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin



Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí 
le sainaithint na gcríoch is mó atá faoi 
thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, 
atá sa phlean críochach um an aistriú cóir 
ábhartha, agus go bhfuil an plean críochach 
um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa 
Bhallstát lena mbaineann.

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí 
le sainaithint na gcríoch is mó atá faoi 
thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, 
atá sa phlean críochach um an aistriú cóir 
ábhartha, agus go bhfuil an plean críochach 
um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa 
Bhallstát lena mbaineann, leis an gcuspóir 
maidir le neodracht aeráide a bhaint 
amach faoi 2050 agus le spriocanna an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is éard a bheidh i dtosaíocht nó i 
dtosaíochtaí CUAC cuid nó iomlán 
acmhainní CUAC a leithdháiltear do na 
Ballstáit agus na hacmhainní a aistrítear i 
gcomhréir le hAirteagal [21a] de 
Rialachán (AE) [RFC nua]. Beidh iomlán 
acmhainní CFRE agus CSE+ a aistrítear 
chuig tosaíocht CUAC cothrom ar a laghad 
le hoiread go leith de mhéid na tacaíochta ó 
CUAC chuig an tosaíocht sin ach ní 
rachaidh sé thar trí oiread den mhéid sin.

2. Is éard a bheidh i dtosaíocht nó i 
dtosaíochtaí CUAC cuid nó iomlán 
acmhainní CUAC a leithdháiltear do na 
Ballstáit agus na hacmhainní a fhéadfar a 
aistriú i gcomhréir le hAirteagal [21a] de 
Rialachán (AE) [RFC nua]. Ní rachaidh 
iomlán acmhainní CFRE agus CSE+ a 
aistrítear chuig tosaíocht CUAC thar thrí 
oiread de mhéid na tacaíochta ó CUAC 
chuig an tosaíocht sin.

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. In éineacht le húdaráis ábhartha na 
gcríoch is infheidhme, ullmhóidh na 
Ballstáit plean críochach um aistriú cóir 
amháin nó níos mó a chumhdaíonn críoch 
amháin nó níos mó a ndéanann sé difear 

1. In éineacht le húdaráis agus 
geallsealbhóirí ábhartha na gcríoch is 
infheidhme, lena n-áirítear údaráis áitiúla 
agus réigiúnacha, ullmhóidh na Ballstáit 
plean críochach um aistriú cóir amháin nó 



dóibh, críoch a chomhfhreagraíonn do 
leibhéal 3 d’aicmiú comhchoiteann na n-
aonad críche maidir le staidreamh 
(“réigiúin NUTS leibhéal 3”) a bunaíodh le 
Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 arna 
leasú ag Rialachán (CE) Uimh. 868/201417 
ón gCoimisiún nó codanna díobh, i 
gcomhréir leis an teimpléad a leagtar 
amach in Iarscríbhinn II. Beidh na críocha 
sin ar na cinn is mó a bheidh faoi thionchar 
diúltach bunaithe ar na torthaí 
eacnamaíocha agus sóisialta de dheasca an 
aistrithe, go háirithe maidir le caillteanas 
post a d’fhéadfadh bheith ann i dtáirgeadh 
agus úsáid breoslaí iontaise agus na 
riachtanais maidir le hathrú ó bhonn ar 
phróisis táirgthe na saoráidí tionsclaíocha 
sin a bhfuil an déine gás ceaptha teasa is 
airde acu.

níos mó a chumhdaíonn críoch amháin nó 
níos mó a ndéanann sé difear dóibh, críoch 
a chomhfhreagraíonn do leibhéal 3 
d’aicmiú comhchoiteann na n-aonad críche 
maidir le staidreamh (“réigiúin NUTS 
leibhéal 3”) a bunaíodh le Rialachán (CE) 
Uimh. 1059/2003 arna leasú ag Rialachán 
(CE) 2016/206617 ón gCoimisiún nó 
codanna díobh, i gcomhréir leis an 
teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn 
II. Beidh na críocha sin ar na cinn is mó a 
bheidh faoi thionchar diúltach bunaithe ar 
na torthaí eacnamaíocha agus sóisialta de 
dheasca an aistrithe, go háirithe maidir le 
caillteanas post a d’fhéadfadh bheith ann i 
dtáirgeadh, próiseáil, agus úsáid breoslaí 
iontaise agus na riachtanais maidir le 
hathrú ó bhonn ar phróisis táirgthe na 
saoráidí tionsclaíocha sin a bhfuil an déine 
gás ceaptha teasa is airde acu.

__________________ __________________
17 Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú 
comhchoiteann aonad críche le haghaidh 
staidrimh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 
21.6.2003, lch. 1).

17 Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú 
comhchoiteann aonad críche le haghaidh 
staidrimh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 
21.6.2003, lch. 1).

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – fomhír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tuairisc ar an bpróiseas aistrithe i 
dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de ar an leibhéal náisiúnta, lena n-
áirítear amlíne le haghaidh céimeanna 
aistrithe tábhachtacha atá comhsheasmhach 
leis an leagan is déanaí den Phlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide 
(“NECP”);

(a) tuairisc ar an bpróiseas aistrithe ar 
an leibhéal náisiúnta i dtreo na sprice 
maidir le geilleagar atá neodrach ó thaobh 
na haeráide de a bhaint amach faoi 2050, 
lena n-áirítear amlíne bheacht, le haghaidh 
céimeanna aistrithe tábhachtacha i dtreo 
spriocanna idirthréimhseacha maidir le 
dícharbónú arna shuíomh do 2030, atá 
comhsheasmhach leis an leagan is déanaí 
den Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide (‘NECP’);



Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – fomhír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) réasúnú le críocha a shainaithint a 
bheith faoin tionchar is diúltaí de dheasca 
an phróisis aistrithe dá dtagraítear i bpointe 
(a) agus atá le tacaíocht a fháil ó CUAC, i 
gcomhréir le mír 1;

(b) réasúnú le críocha a shainaithint a 
bheith faoin tionchar is diúltaí de dheasca 
an phróisis aistrithe dá dtagraítear i bpointe 
(a) agus atá le tacaíocht a fháil ó CUAC, i 
gcomhréir le mír 1, agus le críocha 
cóngaracha a shainaithint, i gcás inarb 
infheidhme, a d’fhéadfadh rannchuidiú 
leis an iarracht chun aistrithe, nó atá 
buailte go heacnamaíoch nó go sóisialta 
ag próiseas aistrithe na gcríoch 
sainaitheanta, go háirithe ceantair 
thuaithe;

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – fomhír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) measúnú ar dhúshláin an aistrithe 
atá ann do na críocha is mó a bheidh faoi 
thionchar diúltach, lena n-áirítear tionchar 
sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil an 
aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, ina sainaithnítear 
líon na bpost a ndéanfar difear dóibh agus 
na gcaillteanas post a d’fhéadfadh bheith 
ann, na riachtanais agus na cuspóirí 
forbartha atá le baint amach faoi 2030, 
nasctha le hathrú ó bhonn nó le dúnadh na 
ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg mór 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint leo 
sna críocha sin;

(c) measúnú ar dhúshláin an aistrithe 
atá ann do na críocha is mó a bheidh faoi 
thionchar diúltach, lena n-áirítear tionchar 
sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil an 
aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, ina sainaithnítear 
líon na bpost a ndéanfar difear dóibh agus 
na gcaillteanas post a d’fhéadfadh bheith 
ann, riosca dídhaonraithe na réigiún atá 
buailte, an tionchar a d’fhéadfadh a bheith 
ann ar ioncaim an rialtais, na riachtanais 
agus na cuspóirí forbartha atá le baint 
amach faoi 2030 atá nasctha le hathrú ó 
bhonn nó le dúnadh na ngníomhaíochtaí a 
bhfuil lorg mór astaíochtaí gás ceaptha 
teasa ag baint leo sna críocha sin agus na 
dúshláin a bhaineann leis an 
mbochtaineacht fuinnimh;



Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – fomhír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) tuairisc ar rannchuidiú measta na 
tacaíochta CUAC maidir le dul i ngleic le 
tionchair shóisialta, eacnamaíocha agus 
chomhshaoil an aistrithe i dtreo 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de;

scriosta

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – fomhír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) measúnú ar a chomhsheasmhacht le 
straitéisí agus pleananna náisiúnta, 
réigiúnacha nó críochacha eile;

(e) measúnú ar a chomhsheasmhacht le 
straitéisí agus pleananna náisiúnta, 
réigiúnacha nó críochacha eile, agus 
measúnú ar na héifeachtaí iarmharta a 
d’fhéadfadh a bheith ag aistriú ar na 
réigiúin chóngaracha;

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – fomhír 1 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) liosta de na comhpháirtithe a 
ndeachthas i gcomhairle leo agus de na 
geallsealbhóirí ábhartha ón gcríoch lena 
mbaineann;

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin



Airteagal 7 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Beidh na páirtithe ábhartha i 
gcomhréir le hAirteagal [6] den Rialachán 
(AE) [RCF nua] rannpháirteach in 
ullmhúchán agus cur chun feidhme na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir.

3. Beidh na páirtithe ábhartha i 
gcomhréir le hAirteagal [6] den Rialachán 
(AE) [RCF nua] rannpháirteach in 
ullmhúchán agus cur chun feidhme na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir 
agus, más gá, beidh na geallsealbhóirí 
ábhartha rannpháirteach ar leibhéal 
geografach na gcríoch a ndéanfar difear 
dóibh dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal 
seo, i gcur chuige ó bhun aníos.

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Beidh na pleananna críochacha um 
aistriú cóir comhsheasmhach leis na 
straitéisí críochacha dá dtagraítear in 
Airteagal [23] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], le straitéisí ábhartha um 
speisialtóireacht chliste, leis na NECPanna 
agus le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta.

4. Beidh na pleananna críochacha um 
aistriú cóir comhsheasmhach leis na 
straitéisí críochacha dá dtagraítear in 
Airteagal [23] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], le straitéisí ábhartha um 
speisialtóireacht chliste, leis na NECPanna 
agus le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta, 
le gealltanas an Aontais faoi Chomhaontú 
Pháras agus le Spriocanna Forbartha 
inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe. Leis 
na pleananna críochacha um aistriú cóir, 
neartófar geilleagair áitiúla agus bealaí 
gearra eacnamaíocha agus slabhraí 
gearrtha soláthair.

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 – fomhír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Sa mheasúnú meántéarma dá dtagraítear 
sa dara fomhír, áiritheofar ann 
meastóireacht ar an dul chun cinn i dtreo 
na sprice maidir le bheith neodrach ó 



thaobh astaíochtaí de faoi 2050 agus i 
dtreo spriocanna idirthréimhseacha do 
2030.

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Maidir le táscairí aschuir, socrófar 
na bonnlínte ag náid. Beidh na 
garspriocanna a shocraítear do 2024 agus 
na spriocanna a shocraítear do 2029 
carnach. Ní dhéanfar athbhreithniú ar na 
spriocanna tar éis don iarraidh ar an leasú 
ar chlár a chur isteach de bhun 
Airteagal [14(2)] den Rialachán (AE) [RFC 
nua] a bheith formheasta ag an gCoimisiún.

2. Maidir le táscairí aschuir, socrófar 
na bonnlínte ag náid. Beidh na 
garspriocanna a shocraítear do 2024 agus 
na spriocanna a shocraítear do 2029 
carnach. Féadfar, in imthosca a bhfuil 
údar maith leo, athbhreithniú a dhéanamh 
ar na spriocanna tar éis don iarraidh ar an 
leasú ar chlár a chur isteach de bhun 
Airteagal [14(2)] den Rialachán (AE) [RFC 
nua] a bheith formheasta ag an gCoimisiún.

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún, 
bunaithe ar thuarascáil deiridh ar 
fheidhmíocht an chláir, nár baineadh 
amach ar a laghad [65 %] den sprioc a 
leagtar síos maidir le ceann amháin nó 
níos mó de tháscairí aschuir nó toraidh 
d’acmhainní CUAC, féadfaidh sé 
ceartúcháin airgeadais a dhéanamh de 
bhun Airteagal [98] den Rialachán (AE) 
[RFC nua] trí thacaíocht ó CUAC don 
tosaíocht sin a laghdú i gcoibhéis leis an 
méid atá bainte amach.

I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún, bunaithe 
ar thuarascáil deiridh ar fheidhmíocht an 
chláir, nár baineadh amach ar a laghad 
70 % den sprioc a leagtar síos maidir le 
ceann amháin nó níos mó de tháscairí 
aschuir nó toraidh d’acmhainní CUAC, 
féadfaidh sé ceartúcháin airgeadais a 
dhéanamh de bhun Airteagal [98] den 
Rialachán (AE) [RFC nua] trí thacaíocht ó 
CUAC don tosaíocht sin a laghdú i 
gcoibhéis leis an méid atá bainte amach.
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