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PR_COD_1amCom

Eochair don nós imeachta

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** 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 sa 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Tá na leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa leagtha 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 Parlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs chomhdhlúite

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 an roinn dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir leis an Sásra Aontais um Chosaint 
Shibhialta
(COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

(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(2020)0220),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagail 196(2) agus 322(1) den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don 
Pharlaimint (C9-0160/2020),

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an mbunús dlí atá molta,

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

tar éis di dul i gcomhairle le Cúirt na nIniúchóirí,

– ag féachaint do Rialacha 59 agus 40 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Buiséid,

– ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhorbairt,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia (A9-0148/2020),

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

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

Togra le haghaidh cinnidh
Lua 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 
Airteagal 196 agus Airteagal 322(1)(a) de,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 
Airteagal 196 de,

Leasú 2

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) Tá méadú ar mhinicíocht, déine 
agus castacht tubaistí nádúrtha ar fud an 
domhain mar gheall ar an athrú aeráide 
agus tá tíortha i mbéal forbartha, go 
háirithe na tíortha is lú forbairt agus na 
stáit oileánacha bheaga i mbéal 
forbartha, an-leochaileach, ar thaobh 
amháin, mar gheall ar an gcumas 
tearcfhorbartha atá acu oiriúnú 
d’iarmhairtí an athraithe aeráide agus iad 
a mhaolú, agus freagairt do thubaistí a 
bhaineann leis an aeráid, agus ar an 
taobh eile, dá nochtadh geografach ar 
thuilte, ar thriomaigh agus ar dhóiteáin 
foraoise.

Leasú 3

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Agus aitheantas á thabhairt do 
phríomhchúram na mBallstát tubaistí 
nádúrtha nó tubaistí de dhéantús an duine a 
chosc agus chun ullmhú agus freagairt do 
na tubaistí sin, cuireann Sásra an Aontais 
dlúthpháirtíocht idir na Ballstáit chun cinn 
i gcomhréir le hAirteagal 3(3) den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach.

(2) Agus an príomhchúram maidir le 
tubaistí nádúrtha nó tubaistí de dhéantús an 
duine a chosc agus chun ullmhú agus 
freagairt do na tubaistí sin fós ar na 
Ballstáit, cuireann Sásra an Aontais, agus 
go háirithe rescEU, dlúthpháirtíocht idir 
na Ballstáit chun cinn i gcomhréir le 
hAirteagal 3(3) den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach trí chomhlánú a dhéanamh ar na 
hacmhainneachtaí atá ag na Ballstáit 
cheana, trí ullmhacht agus freagairt níos 
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éifeachtúla a chumasú, i gcás nach 
leordhóthanach na acmhainneachtaí ar 
an leibhéal náisiúnta.

Leasú 4

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) Cuireann dóiteáin foraoise saol 
daoine, slite beatha agus bithéagsúlacht i 
mbaol, bíonn méideanna móra astaíochtaí 
carbóin scaoilte mar thoradh orthu agus 
laghdaíonn siad cumas ionsúite carbóin 
an phláinéid, rud a ghéaraíonn tuilleadh 
an t-athrú aeráide. Is ábhar imní ar leith 
iad cásanna ina scriosann dóiteán foraois 
phríomhúil nó ceantair atá éillithe go 
radaighníomhach. Éilíonn an méadú ar 
thubaistí a bhaineann leis an aeráid, lena 
n-áirítear dóiteáin foraoise, go neartófar 
oibríochtaí an tSásra Aontais um 
Chosaint Shibhialta, lena n-áirítear na 
gníomhaíochtaí a dhíríonn ar thubaistí a 
chosc agus ar ullmhacht ina leith. 

Leasú 5

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Léiríodh leis an taithí ar phaindéim 
COVID-19 nach bhfacthas a leithéid riamh 
roimhe go bhfuil éifeachtacht an Aontais i 
dtaca le géarchéim a bhainistiú, teoranta 
mar gheall ar raon feidhme a chreata 
rialachais, agus mar gheall ar leibhéal 
ullmhachta an Aontais i gcás tubaistí a 
mbeidh tionchar acu ar fhormhór na 
mBallstát.

(3) Léiríodh leis an taithí ar phaindéim 
COVID-19 nach bhfacthas a leithéid riamh 
roimhe go bhfuil éifeachtacht an Aontais i 
dtaca le géarchéim a bhainistiú, teoranta 
mar gheall ar raon feidhme a chreata 
rialachais, agus mar gheall ar leibhéal 
ullmhachta an Aontais i gcás tubaistí a 
mbeidh tionchar acu ar fhormhór na 
mBallstát. Thairis sin, is léir nach bhfuil 
na Ballstáit ullmhaithe go leor i gcoinne 
tubaistí a bhíonn níos déine agus níos 
casta ná mar a bhí agus a mbíonn 
iarmhairtí forleathana, fadtéarmacha 
agus domhanda acu, amhail paindéim 
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mhórscála. Tá sé bunriachtanach, dá bhrí 
sin, go ndéanfar gníomhaíochtaí cosanta 
sibhialta na mBallstát a chomhordú agus 
go ndéanfar rescEU a threisiú.

Leasú 6

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) Tá sé léirithe leis an taithí ó 
ghéarchéim COVID-19 nach bhfuil an 
tAontas agus na Ballstáit ullmhaithe go 
leor chun freagairt ar éigeandálaí 
mórscála agus nach bhfuil an creat 
dlíthiúil atá ann cheana chomh oiriúnach 
don fheidhm agus is gá. Tá sé tugtha 
chun suntais freisin le géarchéim 
COVID-19, maidir leis na hiarmhairtí ar 
shláinte an duine, ar an gcomhshaol, ar 
an tsochaí agus ar an ngeilleagar a 
bhíonn ag olltubaistí, conas is féidir leis 
na hiarmhairtí sin a bheith níos mó ná 
aon iarmhairtí den sórt sin dá bhfacthas 
riamh. I bhfianaise an ghá atá le cumas 
agus gníomhaíochtaí an Aontais a neartú 
a mhéid a bhaineann le sláinte agus le 
cosaint shibhialta, tá sé bunriachtanach 
go ndéanfar rescEU a threisiú agus go 
ndéanfar níos solúbtha agus níos gaiste é 
agus go ndéanfar é a chomhordú níos 
fearr leis na húdaráis náisiúnta cosanta 
sibhialta. Tá sé bunriachtanach freisin go 
gcuirfí na Ballstáit faisnéis 
leordhóthanach ar fáil maidir lena 
mbearta cosanta agus a n-ullmhacht i 
ndáil le héigeandálaí.

Leasú 7

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 3 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3b) Chun trédhearcacht agus 
cuntasacht a uasmhéadú do shaoránaigh 
an Aontais, ba cheart don Choimisiún 
treoir a thabhairt ar aghaidh maidir le 
conas a dhéanfaí an cion den chaiteachas 
a chuirtear i gcrích trí Shásra an Aontais 
um Chosaint Shibhialta ar cheart dó 
cáiliú mar Chabhair Oifigiúil um 
Fhorbairt (ODA) a thomhas;

Leasú 8

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 3 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3c) I bhfianaise an taithí a fuarthas ó 
ráig COVID-19, agus aird á tabhairt ar 
an ngá atá le feabhas a chur ar chumas 
freagartha an Aontais i réimsí na sláinte 
agus na cosanta sibhialta, ba cheart 
rescEU a threisiú go suntasach chun 
feabhas a chur ar a fheidhmíocht i ngach 
ceann de na trí cholún de Shásra an 
Aontais: cosc, ullmhacht agus freagairt.

Leasú 9

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Chun bheith níos ullmhaithe nuair a 
thabharfaidh teagmhais den sórt seo ár 
ndúshlán sa todhchaí, tá gá le 
gníomhaíocht phráinneach chun Sásra an 
Aontais a threisiú.

(5) Chun bheith níos ullmhaifmar 
thoradh ar thuilte nó mar thoradh ar the 
nuair a thabharfaidh teagmhais den sórt seo 
ár ndúshlán sa todhchaí, tá gá le 
gníomhaíocht phráinneach chun Sásra an 
Aontais a threisiú. Ba cheart go mbeadh 
treisiú Shásra an Aontais comhlántach le 
beartais agus cistí an Aontais agus níor 
cheart é a dhéanamh in ionad prionsabal 
na hathléimneachta ó thubaistí a 
phríomhshruthú isteach sna beartais agus 
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sna cistí sin.

Leasú 10

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Chun pleanáil a fheabhsú i dtaca le 
cosc agus ullmhacht, ba cheart don Aontas 
leanúint de thacú le cur chun cinn na 
hinfheistíochta i dtaca le cosc ar thubaistí 
ar fud na n-earnálacha agus i dtaca le cur 
chuige cuimsitheach maidir le bainistiú 
riosca atá ina bhonn leis an gcosc agus leis 
an ullmhacht, ag cur san áireamh cur 
chuige i leith gach cineál guaise, cur 
chuige atá bunaithe ar an éiceachóras agus 
ar an tionchar is dócha a bheidh ag an athrú 
aeráide, i ndlúthchomhar leis an bpobal 
eolaíochta ábhartha agus le príomhoibreoirí 
eacnamaíocha. Chun na críche sin, ba 
cheart cur chuige trasearnála agus uile-
ghuaiseach a chur ar thús cadhnaíochta 
agus a bhunú ar spriocanna athléimneachta 
ar fud an Aontais, spriocanna a úsáidfear 
chun sainiú bonnlíne a chruthú i dtaca le 
hacmhainneachtaí agus le hullmhacht. Tá 
an Coimisiún le bheith ag obair i gcomhar 
leis na Ballstáit, agus spriocanna 
athléimneachta ar fud an Aontais á sainiú 
aige.

(6) Chun athléimneacht agus pleanáil 
a fheabhsú i dtaca le cosc agus ullmhacht, 
ba cheart don Aontas infheistíochta a 
threisiú i dtaca le cosc ar thubaistí trasna 
teorannacha agus ar fud na n-earnálacha, 
lena n-áirítear na tubaistí sin a tharlaíonn 
mar thoradh ar ghníomhaíocht 
sheismeach, amhail creathanna talún, nó 
mar thoradh ar thuilte nó mar thoradh ar 
éagobhsaíocht hidrigeolaíoch, amhail 
sciorrthaí talún, agus cur chuige 
cuimsitheach a threisiú maidir le bainistiú 
riosca atá ina bhonn leis an gcosc agus leis 
an ullmhacht, ag cur san áireamh cur 
chuige i leith gach cineál guaise, cur 
chuige atá bunaithe ar an éiceachóras agus 
ar an tionchar is dócha a bheidh ag an athrú 
aeráide, i ndlúthchomhar leis an bpobal 
eolaíochta ábhartha agus le príomhoibreoirí 
eacnamaíocha. Chun na críche sin, ba 
cheart cur chuige trasearnála, trasteorann 
agus uile-ghuaiseach a chur ar thús 
cadhnaíochta agus a bhunú ar spriocanna 
athléimneachta ar fud an Aontais, 
spriocanna a úsáidfear chun sainiú 
bonnlíne a chruthú i dtaca le 
hacmhainneachtaí agus le hullmhacht. Tá 
an Coimisiún le bheith ag obair i gcomhar 
leis na Ballstáit agus le Parlaimint na 
hEorpa, agus spriocanna athléimneachta ar 
fud an Aontais á sainiú aige.

Leasú 11

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(6a) Chun a áirithiú go ndéanfar 
tubaistí a chosc go héifeachtúil, ba cheart 
tástálacha struis agus próiseas le 
haghaidh deimhniú cumas freagartha a 
mheas mar phríomghnéithe. Tá 
measúnuithe riosca rialta ar an leibhéal 
réigiúnach agus áitiúil riachtanach chun 
go mbeidh údaráis náisiúnta in ann 
bearta a dhéanamh chun athléimneacht a 
thréisiú i gcás inar gá, lena n-áirítear trí 
úsáid a bhaint as cistí de chuid an Aontais 
atá ann cheana. Leis na measúnuithe 
riosca sin, ba cheart díriú ar na gnéithe 
atá sonrach do gach réigiún, amhail 
gníomhaíocht sheismeach, tuilte a 
tharlaíonn go minic nó dóiteáin foraoise. 
Ba cheart leibhéal an chomhair 
trasteorann a áireamh sna measúnuithe 
sin freisin, chun go mbeidh faisnéis 
mhionsonraithe ag Sásra an Aontais 
maidir leis na hacmhainneachtaí atá ar 
fáil go háitiúil ionas gur féidir an 
idirghabháil sin a dhéanamh níos 
spriocdhírithe.

Leasú 12

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 6 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6b) Ba cheart go mbeadh sé i gceist le 
forbairt spriocanna de chuid an Aontais 
maidir le hathléimneacht ar thubaistí 
chun tacú le bearta coisctheacha agus 
ullmhachta, measúnú cruinn a dhéanamh 
ar na hiarmhairtí sóisialta fadtéarmacha 
a tugadh faoi deara le linn an chead 
chéim iar-éigeandála arna bainistiú ag 
gníomhaireachtaí cosanta sibhialta, agus 
na hiarmhairtí sin á gcur san áireamh, 
agus aird ar leith á tabhairt ar na daoine 
is leochailí. 

Leasú 13
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Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8a) Má chruthaítear comhthiomsú 
acmhainní, tugtar le chéile sraith 
d’fhoirne tarrthála, saineolaithe agus 
trealaimh a choimeádann na Ballstáit ar 
fuireachas i gcónaí le haghaidh mhisin 
an Aontais um chosaint shibhialta. Tá sé 
ríthábhachtach go gcomhlíonfaidh na 
foirne sin dianchritéir cáilíochta agus 
iontaofachta chun a n-idir-inoibritheacht 
a áirithiú.

Leasú 14

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Ba cheart do Shásra an Aontais 
úsáid a bhaint as bonneagair spáis an 
Aontais amhail clár an Aontais um fhaire 
agus um fhaireachán na Cruinne 
(Copernicus), Galileo, Feasacht Staide an 
Spáis agus GOVSATCOM, a soláthraíonn 
uirlisí tábhachtacha ar leibhéal an Aontais 
chun freagairt d'éigeandálaí inmheánacha 
agus seachtracha. Tugann Córais 
Bainistithe Éigeandálaí Copernicus 
tacaíocht d’ERCC le linn na gcéimeanna 
éigeandála éagsúla ón luathrabhadh agus 
ón gcosc go dtí an tubaiste agus an 
téarnamh. Tá GOVSATCOM chun 
acmhainneacht cumarsáide satailíte sláine a 
sholáthar atá curtha in oiriúint do 
riachtanais úsáideoirí institiúideacha i 
mbainistiú éigeandálaí. Is é clár Galileo an 
chéad bhonneagar domhanda 
loingseoireachta agus suite satailíte a 
ceapadh go sonrach chun críocha sibhialta 
san Eoraip agus ar fud an domhain, agus 
féadtar é a úsáid i réimsí eile amhail 
bainistiú éigeandálaí, lena n-áirítear 
gníomhaíochtaí luathrabhaidh. Ar 
sheirbhísí Galileo, áireofar seirbhís 

(9) Ba cheart do Shásra an Aontais 
úsáid a bhaint as bonneagair spáis an 
Aontais amhail clár an Aontais um fhaire 
agus um fhaireachán na Cruinne 
(Copernicus), Galileo, Feasacht Staide an 
Spáis agus GOVSATCOM, a soláthraíonn 
uirlisí tábhachtacha ar leibhéal an Aontais 
chun freagairt d'éigeandálaí inmheánacha 
agus seachtracha. Tugann Córais 
Bainistithe Éigeandálaí Copernicus 
tacaíocht d’ERCC le linn na gcéimeanna 
éigeandála éagsúla ón luathrabhadh agus 
ón gcosc go dtí an tubaiste agus an 
téarnamh. Tá GOVSATCOM chun 
acmhainneacht cumarsáide satailíte sláine a 
sholáthar atá curtha in oiriúint do 
riachtanais úsáideoirí institiúideacha i 
mbainistiú éigeandálaí. Is é clár Galileo an 
chéad bhonneagar domhanda 
loingseoireachta agus suite satailíte a 
ceapadh go sonrach chun críocha sibhialta 
san Eoraip agus ar fud an domhain, agus 
féadtar é a úsáid i réimsí eile amhail 
bainistiú éigeandálaí, lena n-áirítear 
gníomhaíochtaí luathrabhaidh. Ar 
sheirbhísí Galileo, áireofar seirbhís 
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éigeandála, a chraolann rabhaidh trí 
chomharthaí astaithe, maidir le tubaistí 
nádúrtha nó éigeandálaí eile i réimsí 
áirithe. Ba cheart do na Ballstáit a bheith 
in ann an tseirbhís sin a úsáid. I gcás ina 
gcinnfidh siad an tseirbhís a úsáid, chun an 
córas a bhailíochtú, ba cheart dóibh na 
húdaráis náisiúnta atá inniúil ar an tseirbhís 
éigeandála sin a úsáid a shainaithint agus 
fógra a thabhairt don Choimisiún ina leith.

éigeandála, a chraolann rabhaidh trí 
chomharthaí astaithe, maidir le tubaistí 
nádúrtha nó éigeandálaí eile i réimsí 
áirithe. I bhfianaise a hachmainneacht 
chun beatha daoine a shábháil agus 
comhordú gníomhaíochtaí éigeandála a 
éascú, ba cheart na Ballstáit a spreagadh 
le húsáid a bhaint as an tseirbhís sin. I gcás 
ina gcinnfidh siad an tseirbhís a úsáid, 
chun an córas a bhailíochtú, ba cheart 
dóibh na húdaráis náisiúnta atá inniúil ar an 
tseirbhís éigeandála sin a úsáid a 
shainaithint agus fógra a thabhairt don 
Choimisiún ina leith.

Leasú 15

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9a) Ba cheart Sásra an Aontais agus 
rescEU a fhorbairt ar bhealach lena 
mbeifear in ann freagairt go éifeachtach 
ar réimse leathan éigeandálaí. Mar gheall 
ar an athrú aeráide, tá méadú ag teacht ar 
mhinicíocht, déine agus castacht tubaistí 
nádúrtha laistigh den Aontas agus ar fud 
an domhain, rud a éilíonn ardleibhéal 
dlúthpháirtíochta i measc tíortha. Gach 
bliain, déantar slad ar roinnt mhaith 
Ballstát le dóiteáin foraoise a scriosann 
na mílte heicteár agus a mharaíonn an 
iliomad daoine. Chonacthas an staid sin 
go han-soiléir le linn shéasúr na ndóiteán 
foraoise in 2017 sa Phortaingéil, ar 
séasúr dóiteán foraoise é as ar tháinig an 
togra ón gCoimisiún de mhí na Samhna 
2017 maidir le rescEU. Is minic nach 
leordhóthanach cumas na mBallstát um 
chosc agus um fhreagairt, lena n-áirítear 
cumas na Ballstáit sin is troime a 
bhuaileann dóiteáin foraoise. Tá sé 
bunriachtanach, dá bhrí sin, go ndéanfar 
cosc ar thubaistí, ullmhacht dóibh agus 
freagairt orthu a neartú agus go mbeidh 
acmhainneachtaí leordhóthanacha i 
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Sásra an Aontais, lena n-áirítear tréimhse 
aistrithe rescEU, chun gníomhaíocht a 
dhéanamh nuair a tharlaíonn dóiteáin 
foraoise agus tubaistí nádúrtha eile.

Leasú 16

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 9 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9b) Le linn phaindéim COVID-19, ag 
tógáil ar na forálacha atá i gCinneadh 
Uimh. 1313/2013/AE cheana, bhí an 
Coimisiún in ann stoc-charnadh leighis a 
áireamh, comhdhéanta d’fhrithbhearta 
leighis amhail trealamh leighis 
dianchúraim, trealamh cosanta 
pearsanta, soláthairtí saotharlainne, 
vaicsíní agus cógais leighis theiripeacha, 
chun críche ullmhachta agus freagartha 
maidir le bagairt trasteorann 
thromchúiseach ar an tsláinte. Ón stoc-
charnadh leighis sin, rinneadh trealamh 
cosanta pearsanta a sheachadadh chuig 
na Ballstáit agus chuig tíortha is 
iarrthóirí. Ina ainneoin sin, ar an ábhar 
gurb iad na Ballstáit amháin a fhéadfaidh 
acmhainneachtaí rescEU a fháil, a fháil 
ar cíos nó a fháil ar léas, chuaigh níos mó 
ná aon mhí amháin thart idir glacadh an 
ghnímh cur chun feidhme le haghaidh 
bhunú an stoc-charntha thuasluaite agus 
chéad chur in úsáid an trealaimh leighis 
agus na soláthairtí lena mbaineann.

Leasú 17

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 10
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Chun go mbeadh an acmhainneacht 
oibríochtúil ann chun freagairt go gasta 
d'éigeandáil mhórscála nó do theagmhas 
lena ngabhann dóchúlacht íseal ach 
tionchar mór amhail paindéim COVID-19, 
ba cheart an fhéidearthacht a bheith ag an 
Aontas acmhainneachtaí rescEU a fháil, a 
fháil ar cíos, ar léas nó ar conradh chun a 
bheith in ann cuidiú leis na Ballstáit a 
rinneadh a threascairt de dheasca 
éigeandálaí mórscála, i gcomhréir leis an 
inniúlacht tacaíochta i réimse na cosanta 
sibhialta, agus aird ar leith á tabhairt ar 
dhaoine leochaileacha. Déanfar na 
hacmhainneachtaí sin a shuíomh roimh ré i 
moil lóistíochta laistigh den Aontas, nó ar 
chúiseanna straitéiseacha, trí líonraí 
iontaofa de mhoil mar shampla Iostaí 
Freagartha Daonnúla na Náisiún 
Aontaithe.

(10) Chun go mbeadh an acmhainneacht 
oibríochtúil ann chun freagairt go gasta 
agus go héifeachtach d’éigeandálaí 
mórscála nó do theagmhais lena ngabhann 
dóchúlacht íseal ach tionchar mór amhail 
paindéim COVID-19, ba cheart an 
fhéidearthacht a bheith ag an Aontas 
acmhainneachtaí rescEU a fháil go 
féinrialaitheach, a fháil ar cíos, ar léas nó 
ar conradh chun a bheith in ann cuidiú leis 
na Ballstáit a rinneadh a threascairt de 
dheasca éigeandálaí mórscála, chomh 
maith le héigeandálaí trasteorann, i 
gcomhréir leis an inniúlacht tacaíochta i 
réimse na cosanta sibhialta. Déanfar na 
hacmhainneachtaí sin a shuíomh roimh ré i 
moil lóistíochta laistigh den Aontas. Ba 
cheart dul i gcomhairle le EMA agus 
ECDC, i gcás inar gá, maidir le sainiú, 
bainistiú agus leithdháileadh 
acmhainneachtaí atá tiomnaithe 
d’fhreagairt a thabhairt ar éigeandálaí 
leighis.

Leasú 18

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10a) Agus gníomhaíochtaí Shásta an 
Aontais á ndéanamh, ba cheart aird ar 
leith a thabhairt ar chosaint daoine 
leochaileacha. Chomh maith leis sin, agus 
chun foréigean inscnebhunaithe a chosc, 
lena n-áirítear foréigean teaghlaigh le 
linn géarchéimeanna, ba cheart don 
Choimisiún, i dteannta na mBallstát, 
treoir a fhorbairt bunaithe ar dheá-
chleachtais chun tacú le híospartaigh an 
fhoréigin inscnebhunaithe laistigh den 
Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta.
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Leasú 19

 Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 10 b (nua)

Dréachtrún reachtach Leasú

(10b) Ar bhonn phrionsabail 
dhlúthpháirtíocht agus chumhdach 
uilíoch na seirbhísí sláinte ardcháilíochta 
agus ról lárnach an Aontais maidir le dlús 
a chur le dul chun cinn i dtaobh dúshláin 
dhomhanda sláinte, ba cheart don Sásra 
Aontais um Chosaint Shibhialta, ar 
bhealach lena mbainfí amach sineirge 
agus comhlántacht le cláir ábhartha eile 
de chuid an Aontais, go háirithe 
EU4Health, acmhainneacht níos fearr um 
chosc, um ullmhacht agus um fhreagairt 
a chruthú i ndáil le héigeandálaí leighis.

Leasú 20

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) D’fhéadfaí úsáid a bhaint as 
acmhainneachtaí rescuEU a fhaigheann na 
Ballstáit, acmhainneachtaí a fhaigheann 
siad ar cíos nó ar léas, nó a fhaigheann siad 
ar conradh ar shlí eile, a úsáid chun críocha 
náisiúnta, ach ní fhéadfaí úsáid a bhaint 
astu ach amháin nuair nach n-úsáidtear le 
haghaidh oibríochtaí freagartha faoi Shásra 
an Aontais iad nó nach bhfuil gá leo sa 
chás sin.

(11) D’fhéadfadh na Ballstáit a 
óstálann na hacmhainneachtaí sin úsáid a 
bhaint as acmhainneachtaí rescuEU a 
fhaigheann na Ballstáit nó an Coimisiún, 
acmhainneachtaí a fhaigheann siad ar cíos 
nó ar léas, nó a fhaigheann siad ar conradh 
ar shlí eile, a úsáid chun críocha náisiúnta, 
ach ní fhéadfaí úsáid a bhaint astu ach 
amháin nuair nach n-úsáidtear le haghaidh 
oibríochtaí freagartha faoi Shásra an 
Aontais iad, agus tosaíocht á tabhairt don 
chomhrac i gcoinne éigeandálaí 
trasteorann, nó nach bhfuil gá leo sa chás 
sin.

Leasú 21

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 12 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) I gcás inar gá, tá leas ag an Aontas i 
dtaca le freagairt d'éigeandálaí i dtríú 
tíortha. Ós rud é gur bunaíodh é go 
príomha mar líontán sábhála laistigh den 
Aontas, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo 
agus ag cur san áireamh na prionsabail 
dhaonnúla, d'fhéadfaí acmhainneachtaí 
rescEU a imscaradh lasmuigh den Aontas 
Eorpach.

(12) I gcás inar gá, tá leas ag an Aontas i 
dtaca le freagairt d'éigeandálaí i dtríú 
tíortha. Ós rud é gur bunaíodh é go 
príomha mar líontán sábhála laistigh den 
Aontas, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, i 
gcomhairle le gníomhaithe daonnúla 
roimh na hidirghabhálacha, agus na 
prionsabail dhaonnúla á gcur i gcuntas, 
d'fhéadfaí acmhainneachtaí rescEU a 
imscaradh lasmuigh den Aontas Eorpach.

Leasú 22

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) D'fhonn tacú leis na Ballstáit an 
cúnamh a chur ar fáil, ba cheart treisiú leis 
an Díorma Eorpach um Chosaint Shibhialta 
a thuilleadh trí chostais oibriúcháin na n-
acmhainneachtaí a gealladh a chómhaoiniú 
nuair a imscarfar lasmuigh den Aontas é.

(13) Chun tacú leis na Ballstáit an 
cúnamh a chur ar fáil lasmuigh den Aontas 
freisin, ba cheart an Díorma Eorpach um 
Chosaint Shibhialta a threisiú thuilleadh trí 
chostais oibriúcháin na n-acmhainneachtaí 
a gealladh a chómhaoiniú ar an leibhéal 
céanna, gan beann ar cé acu laistigh den 
Aontas nó lasmuigh de a imscarfar iad.

Leasú 23

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14a) Chun comhar maidir le dóiteáin 
foraoise a chomhrac ón aer agus mar 
fhreagairt ar thubaistí eile, ba cheart 
próisis riaracháin a chuíchóiriú i gcás 
inar féidir chun idirghábháil phras a 
áirithiú.

Leasú 24

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 16
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ós rud é go soláthraítear breisluach 
suntasach don Aontas de bharr as 
acmhainneachtaí rescEU a imscaradh le 
haghaidh oibríochtaí freagartha faoi Shásra 
an Aontais trí fhreagairt éifeachtach, ghasta 
a áirithiú do dhaoine i gcásanna 
éigeandálaí, ba cheart oibleagáidí breise 
maidir le hinfheictheacht a thabhairt go 
mbeidh an tAontas Eorpach ar thús 
cadhnaíochta.

(16) Ós rud é go soláthraítear breisluach 
suntasach don Aontas de bharr 
acmhainneachtaí rescEU a imscaradh le 
haghaidh oibríochtaí freagartha faoi Shásra 
an Aontais trí fhreagairt éifeachtach, ghasta 
a áirithiú do dhaoine i gcásanna 
éigeandálaí, ba cheart oibleagáidí breise 
maidir le hinfheictheacht a chur i bhfeidhm 
chun faisnéis a thabhairt do saoránaigh 
agus meáin an Aontais agus freisin chun 
an tAontas Eorpach a chur ar thús 
cadhnaíochta. Ba cheart go bhfaigheadh 
údaráis náisiúnta treoirlínte cumarsáide 
ón gCoimisiún do gach idirghabháil ar 
leith chun a áirithiú go ndéanfar ról an 
Aontais a phoibliú go hiomchuí.

Leasú 25

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Chun an tsolúbthacht a mhéadú 
agus chun an buiséad a chur chun feidhme 
ar an tslí is fearr is féidir, ba cheart an 
bhainistíocht indíreach a áireamh mar 
mhodh cur chun feidhme buiséid.

(17) Chun solúbthacht a mhéadú agus 
chun cur chun feidhme optamach den 
bhuiséad a bhaint amach, ba cheart go 
ndéanfaí foráil leis an gCinneadh seo 
maidir le bainistiú indíreach a úsáid mar 
mhodh forghníomhaithe buiséid, i gcás 
ina bhfuil údar cuí leis mar thoradh ar 
nádúr agus ábhar na gníomhaíochta lena 
mbaineann.

Réasúnú

Ba cheart tosaíocht a thabhairt, i gcás inar féidir, do bhainistiú díreach ag an gCoimisiún, 
lena n-áirítear toscaireachtaí de chuid an Aontais. Níor cheart úsáid a bhaint as bainistiú 
indíreach ach amháin nuair is féidir a léiriú go soiléir gurb éifeachtaí agus éifeachtúla an 
modh sin chun an cineál gníomhaíochta atá i gceist a chur chun feidhme.

Leasú 26

Togra le haghaidh cinnidh
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Aithris 17 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17a) I gcomhréir le hAirteagal 155 de 
Rialachán (AE, Euratrom) 2018/1046 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle1a (‘an Rialachán 
Airgeadais’), ba cheart do na heintitis a 
liostaítear in Airteagal 62(1)(c) den 
Rialachán sin agus in Airteagal 25(2) den 
Chinneadh seo a n-oibleagáidí tuarascála 
a chomhlíonadh go bliantúil. Tá na 
ceanglais tuairiscithe do na heintitis sin 
leagtha síos sa chomhaontú fíorúcháin dá 
dtagraítear in Airteagal 130(3) den 
Rialachán Airgeadais. 
____________________
1a Rialachán (AE, Euratom) 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).

Réasúnú

Ós rud é gur modh nua cur chun feidhme é bainistiú indíreach faoi SACS, tá sé tábhachtach 
oibleagáidí tuairiscithe na n-eintiteas a fheidhmíonn faoi bhainistiú indíreach de réir mar a 
leagtar síos iad in Airteagal 155 den Rialachán Airgeadais a mheabhrú.

Leasú 27

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 18
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) D'fhonn intuarthacht agus 
éifeachtacht fhadtéarmach a chur chun 
cinn, agus Cinneadh 
Uimh. 1313/2013/AE á chur chun 
feidhme, ba cheart don Choimisiún cláir 
oibre bhliantúla nó ilbhliantúla a 
ghlacadh ina léirítear na leithdháiltí 
beartaithe. Leis sin ba cheart cabhrú le 
solúbthacht an Aontais i dtaca le 
forghníomhú an bhuiséid agus, dá bharr 
sin, feabhas a chur ar a chuid 
gníomhaíochtaí maidir le cosc agus 
ullmhacht.

scriosta

Leasú 28

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18a) Le gníomhartha tarmligthe, ba
cheart inniúlachtaí neartaithe na 

bpríomhghníomhaireachtaí de chuid an 
Aontais a shainiú chun acmhainneachtaí 
rescEU a bhainistiú, chun an próiseas 
soláthair a threorú agus chun moltaí a 
thabhairt maidir le cainníochtaí agus 
táirgí sonracha atá le cur i moil 
lóistíochta atá scaipthe go geografach.

Leasú 29

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 18 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18b) Ba cheart, le bunú, bainistiú agus 
dáileadh cúlchistí straitéiseacha agus 
stoc-chairn acmhainneachtaí an Aontais 
atá tiomnaithe do fhreagairt 
d’éigeandálaí leighis faoin gclár sláinte 
EU4Health, go ndéanfaí comhlánú ar 
chúlchistí rescEU.
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Leasú 30

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 22 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

22a) Leis an Sásra Aontais, ba cheart 
go mbeadh sé indéanta do na Ballstáit 
ranníocaíochtaí breise deonacha a 
dhéanamh freisin.

Leasú 31

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) Cé go bhfuil bearta maidir le cosc 
agus ullmhacht fíor-riachtanach cur le 
stóinseacht an Aontais agus é ag dul i 
ngleic le tubaistí nádúrtha agus tubaistí de 
dhéantús an duine, ní féidir tubaistí a thuar, 
uainiú ná ollmhéid tubaistí, mar go 
dtarlaíonn siad gan choinne. Mar a léiríodh 
le linn ghéarchéim COVID-19 le déanaí, 
féadfar athrú suntasach a bheith ar na 
hacmhainní airgeadais a iarrtar ó bhliain go 
bliain chun freagairt leormhaith a áirithiú 
agus ba cheart na hacmhainní sin a chur ar 
fáil láithreach. Chun prionsabal na 
hintuarthachta agus an gá atá le freagairt go 
mear do riachtanais nua a thabhairt le 
chéile, ní mór cur chun feidhme airgeadais 
na gclár a oiriúnú dá bharr sin. Dá réir sin, 
is iomchuí tabhairt anonn leithreasuithe nár 
úsáideadh a údarú, agus a theorannú don 
bhliain dár gcionn agus a bheith dírithe go 
hiomlán ar ghníomhaíocht freagartha, sa 
bhreis ar Airteagal 12(4) den Rialachán 
Airgeadais.

(23) Cé go bhfuil bearta maidir le cosc 
agus ullmhacht fíor-riachtanach cur le 
stóinseacht an Aontais agus é ag dul i 
ngleic le tubaistí nádúrtha agus tubaistí de 
dhéantús an duine, ní féidir tubaistí a thuar, 
uainiú ná ollmhéid tubaistí, mar go 
dtarlaíonn siad gan choinne. Mar a léiríodh 
le linn ghéarchéim COVID-19 le déanaí, 
féadfar athrú suntasach a bheith ar na 
hacmhainní airgeadais a iarrtar ó bhliain go 
bliain chun freagairt leormhaith a áirithiú 
agus ba cheart na hacmhainní sin a chur ar 
fáil láithreach. Chun prionsabal na 
hintuarthachta agus an gá atá le freagairt go 
mear do riachtanais nua a thabhairt le 
chéile, ní mór cur chun feidhme airgeadais 
na gclár a oiriúnú dá bharr sin. Dá réir sin, 
is iomchuí tabhairt anonn leithreasuithe nár 
úsáideadh a údarú, agus a theorannú don 
bhliain dár gcionn agus a bheith dírithe ar 
ghníomhaíochtaí coisc, ullmhachta agus 
freagartha, sa bhreis ar Airteagal 12(4) 
den Rialachán Airgeadais.
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Leasú 32

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Níl Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE solúbtha 
a dóthain le go mbeidh an tAontas in ann 
infheistíochtaí i gcosc, ullmhacht agus 
freagairt a choigeartú go cuí agus, ar an 
ábhar sin, scriostar í. Ní mór a chinneadh 
roimh ré cé na leibhéil infheistíochta atá 
le leithdháileadh ar chéimeanna éagsúla 
an timthrialla i leith bainistiú riosca 
tubaiste. Fágann an easpa solúbthachta 
sin nach mbíonn an tAontas in ann 
freagairt chuí a thabhairt ar thubaistí, 
toisc nach féidir iad a thuar.

scriosta

Leasú 33

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 25 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25a) Le linn phaindéim COVID-19, 
chun go mbeadh acmhainneachtaí 
rescEU ag feidhmiú agus chun go 
mbeadh an Sásra Aontais in ann freagairt 
go héifeachtach do riachtanais 
shaoránaigh an Aontais, tá leithreasaí 
airgeadais breise curtha ar fáil chun 
gníomhaíochtaí faoin Sásra Aontais a 
mhaoiniú. Tá sé tábhachtach an 
tsolúbthacht is gá a thabhairt don Aontas 
ionas go mbeidh sé in ann freagairt go 
héifeachtach do chineál dothuartha 
tubaistí, agus ag an am céanna 
intuarthacht áirithe a choinneáil i 
gcomhlíonadh na gcuspóirí a leagtar 
amach sa Chinneadh seo.  Tá sé 
tábhachtach an chothromaíocht is gá a 
bhaint amach i gcomhlíonadh na 
gcuspóirí sin. Chun na céatadáin a 
leagtar amach in Iarscríbhinn I a 
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thabhairt cothrom le dáta, i gcomhréir le 
tosaíochtaí an tSásra Aontais 
athchóirithe, ba cheart an chumhacht 
chun gníomhartha a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 290 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh a tharmligean chuig an 
gCoimisiún.

Leasú 34

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 1 – mír 2

An téacs atá ann Leasú

(-1) In Airteagal 1, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad mhír 2:

2. Is iad na daoine go príomha a 
chumhdófar leis an gcosaint atá le háirithiú 
faoi Shásra an Aontais, ach chomh maith 
leis sin cumhdófar an comhshaol agus 
maoin, lena n-áirítear gach cineál 
oidhreachta cultúrtha, i gcoinne gach 
cineáil tubaiste nádúrtha agus de dhéanamh 
an duine, lena n-áirítear iarmhairtí 
gníomhartha sceimhlitheoireachta, tubaistí 
teicneolaíocha, raideolaíocha nó 
comhshaoil, muirthruailliú agus géar-
éigeandálaí sláinte, a tharlóidh laistigh nó 
lasmuigh den Aontas.

‘2. Is iad na daoine go príomha a 
chumhdófar leis an gcosaint atá le háirithiú 
faoi Shásra an Aontais, ach chomh maith 
leis sin cumhdófar an comhshaol agus 
maoin, lena n-áirítear gach cineál 
oidhreachta cultúrtha, i gcoinne gach 
cineáil tubaiste nádúrtha agus de dhéanamh 
an duine, lena n-áirítear iarmhairtí 
gníomhartha sceimhlitheoireachta, tubaistí 
teicneolaíocha, raideolaíocha nó 
comhshaoil, muirthruailliú, éagobhsaíocht 
hidrigeolaíoch agus géar-éigeandálaí 
sláinte, a tharlóidh laistigh nó lasmuigh den 
Aontas. I gcás iarmhairtí gníomhartha 
sceimhlitheoireachta nó tubaistí 
raideolaíocha, ní féadfaidh an Sásra 
Aontais ach gníomhaíochtaí ullmhachta 
agus freagartha amháin a chumhdach.’

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421

Leasú 35

Togra le haghaidh Cinnidh
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Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 a (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 1 – mír 3

An téacs atá ann Leasú

(-1a) In Airteagal 1, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad mhír 3:

3. Cuirfidh Sásra an Aontais 
dlúthpháirtíocht idir na Ballstáit chun cinn 
le comhar agus comhordú praiticiúil, gan 
dochar do phríomhfhreagracht na mBallstát 
daoine, mar atá an comhshaol, agus maoin 
a chosaint, lena n-áirítear oidhreacht 
chultúrtha, ar a gcríoch i ar thubaistí agus a 
cumas leordhóthanach a thabhairt dá 
gcórais bainistithe tubaistí chun gur féidir 
leo déileáil go himleor agus go 
comhsheasmhach le tubaistí de nádúr agus 
méid ar féidir a bheith ag súil leo agus 
ullmhaithe lena n-aghaidh go réasúnta.

‘3. Cuirfidh Sásra an Aontais 
dlúthpháirtíocht idir na Ballstáit chun cinn 
le comhar agus comhordú praiticiúil, gan 
dochar do phríomhfhreagracht na mBallstát 
daoine, an comhshaol, talamh agus maoin 
a chosaint, lena n-áirítear oidhreacht 
chultúrtha, ar a gcríoch, ar thubaistí agus 
cumas leordhóthanach a thabhairt dá 
gcórais bainistithe tubaistí a mbeadh 
inniúlachtaí a ndóthain acu chun gur féidir 
leo déileáil go himleor agus go 
comhsheasmhach le tubaistí, agus iad a 
chosc, ar tubaistí iad de nádúr agus méid ar 
féidir a bheith ag súil leo agus ullmhaithe 
lena n-aghaidh go réasúnta.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421

Leasú 36

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 b (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 3 – mír 1 – point c

An téacs atá ann Leasú

(-1b) In Airteagal 3(1), cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad phointe (c):

(c) freagairt thapa agus éifeachtach a éascú 
i gcás tubaistí nó tubaistí atá ar tí tarlú, lena 
n-áirítear trí bhearta a dhéanamh chun 
iarmhairtí láithreacha na dtubaistí sin a 
mhaolú;

‘(c) freagairt thapa agus éifeachtach a 
éascú i gcás tubaistí nó tubaistí atá ar tí 
tarlú, lena n-áirítear trí dheireadh a chur le 
haon bhacainní de chineál maorlathach.’

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421
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Leasú 37

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 a (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) In Airteagal 4, cuirtear isteach an 
pointe seo a leanas:
“4a. Ciallaíonn 'spriocanna an Aontais

maidir le hathléimneacht ó 
thubaistí' cuspóirí a bunaíodh chun tacú 
le gníomhaíochtaí coisctheacha agus 
ullmhachta chun feabhas a chur ar 
chumas an Aontais agus na mBallstát 
éifeachtaí tubaiste atá ina cúis le 
héifeachtaí trasteorann nó a d’fhéadfadh 
a bheith ina cúis le héifeachtaí 
trasteorann a sheasamh, chun bonnlíne 
choiteann a chur ar fáil maidir le 
feidhmeanna sochaíocha criticiúla a 
chaomhnú, in ainneoin éifeachtaí tubaiste 
den chineál sin, agus chun a áirithiú go 
bhfeidhmeoidh an margadh inmheánach i 
gceart i gcomhthéacs den sórt sin;”

Leasú 38

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 b (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 5 – mír 1 – point c

An téacs atá ann Leasú

(1b) In Airteagal 5(1), cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad phointe (c): 

(c) forléargas trasearnálacha agus 
léarscáil de rioscaí tubaiste nádúrtha agus 
de dhéanamh an duine arbh fhéidir go 
mbeadh ar an Aontas déileáil leo a bhunú 
agus a nuashonrú go tráthrialta, trí chur 
chuige comhleanúnach a ghlacadh sna 

“(c) forléargas trasearnálacha agus 
léarscáil de rioscaí tubaiste nádúrtha agus 
de dhéanamh an duine a bhunú agus a 
nuashonrú go tráthrialta, lena n-áirítear 
tubaistí ar cúis iad le héifeachtaí 
trasteorann nó ar féidir leo a bheith ina 
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réimsí beartais difriúla lenarbh fhéidir 
aghaidh a thabhairt ar chosc tubaistí, nó 
difear a dhéanamh dó, agus aird chuí á 
tabhairt ar na tionchair is dócha a bheadh 
ag athrú aeráide;

gcúis le héifeachtaí trasteorann, a 
d’fhéadfadh a bheith i ndán don Aontas, trí 
chur chuige comhleanúnach a ghlacadh sna 
réimsí beartais difriúla lenarbh fhéidir 
aghaidh a thabhairt ar chosc tubaistí, nó 
difear a dhéanamh dó, agus aird chuí á 
tabhairt ar na tionchair is dócha a bheadh 
ag athrú aeráide;”

Leasú 39

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 c (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 5 – mír 1 – pointe h

An téacs atá ann Leasú

(1c) In Airteagal 5(1), cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad phointe (h):

(h) an úsáid a bhaintear as cistí Aontais 
éagsúla a d’fhéadfadh tacú le cosc 
inbhuanaithe tubaistí a chur chun cinn agus 
na Ballstáit agus na réigiúin a spreagadh 
chun na deiseanna cistithe sin a shaothrú;

‘(h) an úsáid a bhaintear as cistí Aontais a 
d’fhéadfadh tacú le cosc inbhuanaithe 
tubaistí, lena n-áirítear tubaistí de bharr 
éagobhsaíocht hidrigeolaíoch a chosc, a 
chur chun cinn agus na Ballstáit agus na 
réigiúin a spreagadh chun na deiseanna 
cistithe sin a shaothrú;’

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421

Leasú 40

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe  -a (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 6 – mír 1 – point c

An téacs atá ann Leasú

(-a) I mír 1, cuirtear an méid seo a 
leanas in ionad phointe (c):

(c) an phleanáil a dhéanann siad maidir 
le bainistiú rioscaí tubaistí a fhorbairt agus 
a bheachtú tuilleadh ar an leibhéal 

“(c) an phleanáil a dhéanann siad maidir 
le bainistiú rioscaí tubaistí a fhorbairt agus 
a bheachtú tuilleadh ar an leibhéal 



RR\1212605GA.docx 27/93 PE652.637v02-00

GA

náisiúnta nó ar an leibhéal fonáisiúnta 
iomchuí;

náisiúnta nó ar an leibhéal fonáisiúnta 
iomchuí, lena n-áirítear maidir le comhar 
trasteorann, agus spriocanna an Aontais 
maidir le hathléimneacht ó thubaistí dá 
dtagraítear in Airteagal 6(5) á gcur san 
áireamh agus na rioscaí a bhaineann le 
tubaistí is cúis le héifeachtaí trasteorann 
nó ar féidir leo a bheith ina gcúis leo; ”

Leasú 41

Togra le haghaidh CinnidhAirteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe  -a a (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 6 – mír 1 – point d

An téacs atá ann Leasú

(-aa) I mír 1, cuirtear an méid seo a 
leanas in ionad phointe (d):

(d) achoimre ar eilimintí ábhartha na 
measúnuithe dá dtagraítear i bpointe (a) 
agus i bpointe (b) a chur ar fáil don 
Choimisiún, ag díriú ar na príomhrioscaí. I 
gcás príomhrioscaí a bhfuil tionchair 
trasteorann acu chomh maith le rioscaí lena 
ngabhann dóchúlacht íseal ach tionchar 
mór, i gcás inarb iomchuí, déanfaidh na 
Ballstáit cur síos ar bhearta tosaíochta 
maidir le cosc agus ullmhacht. Cuirfear an 
achoimre ar fáil don Choimisiún faoin 31 
Nollaig 2020 agus gach trí bliana ina 
dhiaidh sin agus i gcás ina mbeidh 
athruithe tábhachtacha ann;

“(d) achoimre ar eilimintí ábhartha na 
measúnuithe dá dtagraítear i bpointe (a) 
agus i bpointe (b) a chur ar fáil don 
Choimisiún, ag díriú ar na príomhrioscaí. I 
gcás príomhrioscaí lena mbaineann 
tionchair thrasteorann agus rioscaí a 
bhaineann le tubaistí ar cúis iad le 
héifeachtaí trasteorann nó ar féidir leo a 
bheith ina gcúis le héifeachtaí 
trasteorann, agus, i gcás inarb iomchuí, 
rioscaí lena ngabhann dóchúlacht ard, 
tabharfaidh na Ballstáit tuairisc ar bhearta 
tosaíochta maidir le cosc agus le 
hullmhacht.  Cuirfear an achoimre ar fáil 
don Choimisiún faoin 31 Nollaig 2020 
agus gach trí bliana ina dhiaidh sin agus i 
gcás ina mbeidh athruithe tábhachtacha 
ann;

Leasú 42

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe b
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 6 – mír 1 – poine f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(f) bailiú sonraí ar a gcailltear de 
dheasca tubaistí, a fheabhsú ar an leibhéal 
náisiúnta nó ar an leibhéal fo-náisiúnta 
iomchuí chun cruthú creatlaí cáis ar bhonn 
fianaise dá dtagraítear in Airteagal 10(1) a 
áirithiú.;

(f) bailiú sonraí ar a gcailltear de 
dheasca tubaistí, a fheabhsú ar an leibhéal 
náisiúnta nó ar an leibhéal fo-náisiúnta 
iomchuí chun cruthú creatlaí cáis ar bhonn 
fianaise dá dtagraítear in Airteagal 10(1) a 
áirithiú, go háirithe nuair a bhíonn 
bearnaí sna cumais trasteorann 
freagartha do thubaistí á sainaithint.

Leasú 43

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe c
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 6 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5.  Saineoidh an Coimisiún 
spriocanna athléimneachta an Aontais chun 
tacú le gníomhaíochtaí maidir le cosc agus 
ullmhacht. Áiritheofar leis na spriocanna 
athléimneachta, bonnlíne choiteann maidir 
le feidhmeanna criticiúla na sochaí a 
choinneáil ar bun, mar chosaint ar 
éifeachtaí cascáideacha de dheasca tubaiste 
lena ngabhann tionchar mór agus chun 
feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a 
áirithiú. Beidh na spriocanna bunaithe ar 
chásanna réamhbhreathnaitheacha, lena n-
áirítear tionchair an athraithe aeráide ar an 
riosca tubaiste, sonraí faoi theagmhais atá 
thart agus measúnú tionchair trasearnála 
ina dtugtar aird faoi leith ar dhaoine 
leochaileacha.

5. Faoi... [18 mhí ó dháta theacht i 
bhfeidhm an chinnidh leasaithigh seo], 
glacfaidh an Coimisiún gníomhartha 
tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 30 
chun an Cinneadh seo a fhorlíonadh trí 
spriocanna Aontais maidir le 
hathléimneacht ó thubaistí a bhunú chun 
tacú le gníomhaíochtaí maidir le cosc agus 
ullmhacht.  Áiritheofar leis na spriocanna 
athléimneachta, bonnlíne choiteann maidir 
le feidhmeanna criticiúla na sochaí a 
choinneáil ar bun, mar chosaint ar 
éifeachtaí cascáideacha de dheasca tubaiste 
lena ngabhann tionchar mór agus chun 
feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a 
áirithiú. Beidh na spriocanna sin bunaithe 
ar chásanna réamhbhreathnaitheacha, lena 
n-áirítear tionchair an athraithe aeráide 
agus cailliúint na bithéagsúlachta ar an 
riosca tubaiste, sonraí faoi theagmhais atá 
thart agus measúnú tionchair trasearnála 
agus anailís ar an tionchar sóisialta 
fadtéarmach ar na réigiúin lena 
mbaineann,  ina dtugtar aird faoi leith ar 
dhaoine leochaileacha. Agus spriocanna 
maidir le hathléimneacht ar thubaistí á 
ndréachtú aige, díreoidh an Coimisiún go 
sonrach ar thubaistí a tharlaíonn arís 
agus arís eile i réigiúin na mBallstát agus 
molfaidh sé do na húdaráis náisiúnta 
bearta nithiúla a dhéanamh, lena n-
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áirítear iad siúd atá le cur chun feidhme 
trí chistí an Aontais a úsáid, chun an 
teacht aniar in aghaidh géarchéimeanna 
a neartú.

Tabharfar de chumhacht don Choimisiún 
i gcás inar gá, gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 30 
chun spriocanna athléimneachta an 
Aontais a shainiú.”; 

Leasú 44

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 7 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh ERCC go háirithe freagairt 
d'éigeandálaí ar leibhéal an Aontais a 
chomhordú , déanfaidh sé faireachán ar an 
bhfreagairt agus tacóidh sé léi i bhfíor-am. 
Oibreoidh ERCC i ndlúth-theagmháil leis 
na córais náisiúnta ghéarchéime le 
comhlachtaí cosanta sibhialta agus le 
comhlachtaí ábhartha an Aontais.

Déanfaidh ERCC go háirithe freagairt 
d'éigeandálaí ar leibhéal an Aontais a 
chomhordú , déanfaidh sé faireachán ar an 
bhfreagairt agus tacóidh sé léi i bhfíor-am. 
Oibreoidh ERCC i ndlúth-theagmháil leis 
na córais náisiúnta ghéarchéime le 
comhlachtaí cosanta sibhialta, le grúpaí 
deonacha ar leibhéal an phobail agus le 
comhlachtaí ábhartha an Aontais.

Leasú 45

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 – pointe a
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 8 – pointe (c) – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- chun córais braite agus rabhaidh ar 
leibhéal trasnáisiúnta a fhorbairt ar leas an 
Aontais;

- córais bhraite thrasnáisiúnta agus 
córais luathrabhaidh chun leas an Aontais 
a fhorbairt chun éifeachtaí láithreacha 
tubaistí nó paindéime ar shaol an duine a 
mhaolú;

Leasú 46
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Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 – pointe a
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 8 – pointe (c) – fleasc 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

-chun cúnamh oiliúna teicniúla a 
sholáthar do phobail áitiúla chun a 
gcumais a fheabhsú maidir lena gcéad 
fhreagairt gan chúnamh ar ghéarchéim;

Leasú 47

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 a (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 9 – mír 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) In Airteagal 9, cuirtear an mhír 
seo a leanas leis:
‘10a. Déanfaidh na Ballstáit na 
gníomhaíochtaí iomchuí chun a áirithiú 
go bhfuil na chéad fhreagróirí feistithe 
agus ullamh i gceart chun freagairt d’aon 
chineál tubaiste dá dtagraítear in 
Airteagal 1.'

Leasú 48

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE 
Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Oibreoidh an Coimisiún agus na 
Ballstáit le chéile chun feabhas a chur ar an 
bpleanáil athléimneachta trasearnála, le 
haghaidh tubaistí nádúrtha agus tubaistí de 
dhéantús an duine araon a bhféadfadh 
éifeacht trasteorann a bheith acu, lena n-
airítear éifeachtaí díobhálacha an athraithe 

1. Oibreoidh an Coimisiún agus na 
Ballstáit le chéile chun feabhas a chur ar an 
bpleanáil athléimneachta trasearnála, le 
haghaidh tubaistí nádúrtha agus tubaistí de 
dhéantús an duine araon a bhféadfadh 
éifeacht trasteorann a bheith acu, lena n-
airítear éifeachtaí díobhálacha an athraithe 
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aeráide. Áireofar leis an bpleanáil 
athléimneachta, cruthú creatlaí cáis ar 
leibhéal an Aontais le haghaidh cosc agus 
freagairt do thubaistí bunaithe ar na 
measúnuithe riosca dá dtagraítear i bpointe 
(a) d’Airteagal 6(1)agus ar fhorléargas ar 
na rioscaí dá dtagraítear i bpointe (c) 
d’Airteagal 5(1), ar an bpleanáil a dhéantar 
i dtaca le bainistiú rioscaí tubaistí dá 
dtagraítear i bpointe (c) d'Airteagal 6(1), ar 
shonraí ar a gcailltear de dheasca tubaistí 
dá dtagraítear i bpointe (f) d’Airteagal 6(1), 
ar shócmhainní a mhapáil agus ar 
phleananna a fhorbairt chun 
acmhainneachtaí freagartha a imscaradh, 
ag cur san áireamh spriocanna an Aontais 
maidir leis an athléimneacht dá dtagraítear 
in Airteagal 6(5).

aeráide agus minicíocht mhéadaitheach 
falscaithe trasteorann. Áireofar leis an 
bpleanáil athléimneachta, cruthú creatlaí 
cáis ar leibhéal an Aontais le haghaidh cosc 
agus freagairt do thubaistí bunaithe ar na 
measúnuithe riosca dá dtagraítear i bpointe 
(a) d’Airteagal 6(1)agus ar fhorléargas ar 
na rioscaí dá dtagraítear i bpointe (c) 
d’Airteagal 5(1), ar an bpleanáil a dhéantar 
i dtaca le bainistiú rioscaí tubaistí dá 
dtagraítear i bpointe (c) d'Airteagal 6(1), ar 
shonraí ar a gcailltear de dheasca tubaistí 
dá dtagraítear i bpointe (f) d’Airteagal 6(1), 
ar shócmhainní a mhapáil agus ar 
phleananna a fhorbairt chun 
acmhainneachtaí freagartha a imscaradh, 
ag cur san áireamh spriocanna an Aontais 
maidir leis an athléimneacht dá dtagraítear 
in Airteagal 6(5).

Leasú 49

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE 
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Sainaithneoidh agus cuirfidh an 
Coimisiún agus na Ballstáit sineirgíochtaí 
chun cinn idir cúnamh cosanta sibhialta 
agus cistiú le haghaidh cabhair dhaonnúil 
arna gcur ar fáil ag an Aontas agus ag na 
Ballstáit agus oibríochtaí freagartha le 
haghaidh géarchéimeanna daonnúla i ndáil 
le hathléimneacht ó thubaistí lasmuigh den 
Aontas, á bpleanáil.”;

2. Sainaithneoidh agus cuirfidh an 
Coimisiún agus na Ballstáit sineirgíochtaí 
chun cinn idir cúnamh cosanta sibhialta 
agus cistiú le haghaidh cabhair dhaonnúil 
arna gcur ar fáil ag an Aontas agus ag na 
Ballstáit agus oibríochtaí freagartha le 
haghaidh géarchéimeanna daonnúla i ndáil 
le hathléimneacht ó thubaistí lasmuigh den 
Aontas á bpleanáil, i gcomhairle le 
gníomhaithe daonnúla lena n-áirítear 
gníomhaithe áitiúla agus údaráis áitiúla 
aon uair is féidir.

Leasú 50

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7
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Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 11 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ar bhonn na rioscaí a 
shainaithnítear, na spriocanna 
athléimneachta dá dtagraítear in 
Airteagal 6(5), chruthú creatlaí cáis dá 
dtagraítear in Airteagal 10(1) na n-
acmhainneachtaí foriomlána agus na 
mbearnaí, saineoidh an Coimisiún, trí 
bhíthin gníomhartha cur chun feidhme arna 
nglacadh i gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 33(2), cineálacha agus líon na 
bpríomh-acmhainneachtaí freagartha is gá 
don Díorma Eorpach um Chosaint 
Shibhialta (“spriocanna acmhainneachta”).

2. Ar bhonn na rioscaí a 
shainaithneofar, na n-acmhainneachtaí 
foriomlána, na mbearnaí agus aon 
spriocanna de chuid an Aontais atá ann 
cheana maidir le hathléimneacht ó 
thubaistí dá dtagraítear in Airteagal 6(5) 
agus ar bhonn aon fhorbairt cásanna 
amhail dá dtagraítear in Airteagal 10(1), 
déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin 
gníomhartha cur chun feidhme, cineálacha 
na bpríomhacmhainneachtaí freagartha is 
gá don Díorma Eorpach um Chosaint 
Shibhialta ("spriocanna acmhainneachta") 
a shainiú agus a líon a shonrú.  Déanfar 
na gníomhartha cur chun feidhme sin a 
ghlacadh i gcomhréir leis an nós 
imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 33(2).

Leasú 51

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 8 – pointe a
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 12 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Saineoidh an Coimisiún, trí bhíthin 
gníomhartha cur chun feidhme arna 
nglacadh i gcomhréir leis an nós 
imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 33(2), na hacmhainneachtaí a 
bheidh in rescEU, bunaithe ar na 
spriocanna athléimneachta dá dtagraítear in 
Airteagal 6(5), ar an gcruthú creatlaí cáis 
dá dtagraítear in Airteagal 10(1), ag cur san 
áireamh rioscaí arna sainaithint agus 
rioscaí atá ag teacht chun cinn, agus 
acmhainneachtaí agus bearnaí foriomlána 
ar leibhéal an Aontais, go háirithe i réimsí 
aerchomhrac na ndóiteán foraoise, na 
dteagmhas ceimiceach, bitheolaíoch, 

2. Bunóidh an Coimisiún, 
laistigh de mhoil lóistíochta, cúlchistí 
Eorpacha frithbheart agus trealaimh 
leighis lena n-áireofaí na frithbhearta 
leighis a fhreagraíonn do theagmhais 
lena ngabhann ardtionchar dóchúlachta. 
Saineoidh an Coimisiún, trí bhíthin 
gníomhartha cur chun feidhme, na 
hacmhainneachtaí a bheidh in rescEU, 
bunaithe inter alia ar aon spriocanna 
athléimneachta de chuid an Aontais atá 
ann cheana féin dá dtagraítear in 
Airteagal 6(5), agus ar aon chreatlaí cáis 
reatha dá dtagraítear in Airteagal 10(1), ag 
cur san áireamh rioscaí arna sainaithint 
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raideolaíoch agus núicléach agus na 
práinnfhreagartha leighis.

agus rioscaí atá ag teacht chun cinn, agus 
acmhainneachtaí agus bearnaí foriomlána 
ar leibhéal an Aontais, go háirithe i réimsí 
aerchomhrac na ndóiteán foraoise, crith 
talún agus tarrtháil tuilte, na dteagmhas 
ceimiceach, bitheolaíoch, raideolaíoch agus 
núicléach agus na práinnfhreagartha 
leighis. Déanfar na gníomhartha cur 
chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir 
leis an nós imeachta scrúdúcháin dá 
dtagraítear in Airteagal 33(2). Déanfaidh 
an Coimisiún an fhaisnéis faoi líon agus 
aicmiú acmhainneachtaí rescEU a 
thabhairt cothrom le dáta go rialta agus 
cuirfidh sé an fhaisnéis sin ar fáil go 
díreach d’institiúidí eile an Aontais.

Leasú 52

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 8 – pointe a
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 12 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás acmhainneachtaí atá tiomnaithe do 
fhreagairt d’éigeandálaí leighis, amhail 
stoc-charn straitéiseach, foirne leighis 
éigeandála agus aon acmhainneachtaí 
ábhartha eile, áiritheoidh an Coimisiún 
go mbainfear comhordú agus sineirgí 
éifeachtacha amach le cláir agus cistí eile 
de chuid an Aontais agus go háirithe leis 
an gclár sláinte EU4Health agus le 
gníomhaithe ábhartha ábhartha de chuid 
an Aontais agus le gníomhaithe ábhartha 
idirnáisiúnta.
_______________________
1a Togra le haghaidh Rialachán ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle maidir le Clár a bhunú do 
ghníomhaíocht an Aontais i réimse na 
sláinte don tréimhse 2021-2027 agus lena 
n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 
282/2014 (“Clár Sláinte AE4”), 
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COM(2020) 405 final

Leasú 53

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 8 – pointe a
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 12 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is é an Coimisiún nó na Ballstáit a 
dhéanfaidh acmhainneachtaí rescEU a 
fháil, a fháil ar cíos, ar léas nó a fháil ar 
conradh ar shlí eile. Feadfaidh an 
Coimisiún acmhainneachtaí rescEU a fháil, 
a fháil ar cíos ar léas nó ar conradh ar shlí 
eile chun soláthairtí a stocáil agus a 
dháileadh nó chun seirbhísí a chur ar fáil 
do na Ballstáit, trí nósanna imeachta 
soláthair i gcomhréir le rialacha airgeadais 
an Aontais. I gcás ina bhfaighidh na 
Ballstáit acmhainneachtaí rescEU, ina 
bhfaighidh siad iad ar cíos, ar léas nó ar 
conradh ar shlí eile, féadfaidh an 
Coimisiún deontais dhíreacha a 
dhámhachtain ar na Ballstáit gan glao ar 
thograí.

Is é an Coimisiún nó na Ballstáit a 
dhéanfaidh acmhainneachtaí rescEU a 
fháil, a fháil ar cíos, ar léas nó a fháil ar 
conradh ar shlí eile. Féadfaidh an 
Coimisiún acmhainneachtaí rescEU a fháil, 
a fháil ar cíos ar léas nó ar conradh ar shlí 
eile chun soláthairtí ardcháilíochta a 
stocáil agus a dháileadh nó chun seirbhísí a 
chur ar fáil do na Ballstáit, trí nósanna 
imeachta soláthair i gcomhréir le rialacha 
airgeadais an Aontais. I gcás ina 
bhfaigheann an Coimisiún 
acmhainneachtaí rescEU, coinneoidh sé 
úinéireacht na n-acmhainneachtaí sin fiú 
nuair a dháiltear ar na Ballstáit iad.  I 
gcás ina ndéanann an Coimisiún 
acmhainneachtaí rescEU a fháil ar cíos, a 
léasú nó a fháil ar conradh ar shlí eile, 
beidh smacht iomlán ag an gCoimisiún ar 
na hacmhainneachtaí sin. I gcás ina 
bhfaigheann an Coimisiún 
acmhainneachtaí neamh-inathúsáidte, 
féadfaidh sé úinéireacht na n-
acmhainneachtaí sin a aistriú chuig an 
mBallstát iarrthach. I gcás ina bhfaighidh 
na Ballstáit acmhainneachtaí rescEU, ina 
bhfaighidh siad iad ar cíos, ar léas nó ar 
conradh ar shlí eile, féadfaidh an 
Coimisiún deontais dhíreacha a 
dhámhachtain ar na Ballstáit gan glao ar 
thograí.

Réasúnú

Léirigh géarchéim COVID-19 á thábhachtaí atá cáilíocht aon soláthairtí agus trealaimh 
leighis a sheiceáil, go háirithe agus iad á soláthar ó áiteanna lasmuigh den Aontas.
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Leasú 54

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 8 – pointe a
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 12 – mír 3 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh acmhainneachtaí rescEU á n-óstáil 
ag na Ballstáit a fhaigheann na 
hacmhainneachtaí sin, a fhaigheann ar cíos 
nó ar léas iad, nó a fhaigheann ar conradh 
ar shlí eile iad. Ní mór acmhainneachtaí 
rescEU a fhaigheann an Coimisiún, a 
fhaigheann an Coimisiún ar cíos nó ar léas 
nó ar conradh ar shlí eile, a shuíomh go 
straitéiseach roimh ré laistigh den Aontas 
chun athléimneacht an Aontais a fheabhsú. 
I gcomhairle leis na Ballstáit, féadfar 
acmhainneachtaí rescEU a fhaigheann 
an Coimisiún, a fhaigheann sé ar cíos, ar 
léas nó ar conradh ar shlí eile, féadfar iad 
a lonnú i dtríú tíortha trí líonraí iontaofa 
arna mbainistiú ag eagraíochtaí 
idirnáisiúnta ábhartha.

Beidh acmhainneachtaí rescEU á n-óstáil 
ag na Ballstáit a fhaigheann na 
hacmhainneachtaí sin, a fhaigheann ar cíos 
nó ar léas iad, nó a fhaigheann ar conradh 
ar shlí eile iad. Ní mór acmhainneachtaí 
rescEU a fhaigheann an Coimisiún, a 
fhaigheann an Coimisiún ar cíos nó ar léas, 
nó ar conradh ar shlí eile, a shuíomh go 
straitéiseach roimh ré laistigh den Aontas 
chun athléimneacht an Aontais a fheabhsú.

Leasú 55

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8 – pointe a a (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 12 – mír 5

An téacs atá ann Leasú

(aa) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad mhír 5:

5. Ballstát ar leis acmhainneachtaí rescEU, 
a fhaigheann ar cíos iad nó a léasaíonn 
iad, áiritheoidh sé go ndéanfar na 
hacmhainneachtaí sin a chlárú in CECIS, 
agus áiritheoidh sé infhaighteacht agus in-
imscarthacht na n-acmhainneachtaí sin 
le haghaidh oibríochtaí an tSásra Aontais.

‘5. An Coimisiún nó an Ballstát ar leis 
acmhainneachtaí rescEU, a fhaigheann ar 
cíos iad nó a léasaíonn iad, áiritheoidh sé 
go ndéanfar na hacmhainneachtaí sin a 
chlárú in CECIS, agus áiritheoidh sé 
infhaighteacht agus in-imscarthacht na n-
acmhainneachtaí sin le haghaidh 
oibríochtaí an tSásra Aontais.

Ní fhéadfar acmhainneachtaí rescEU a Ní fhéadfar acmhainneachtaí rescEU a 



PE652.637v02-00 36/93 RR\1212605GA.docx

GA

úsáid ach amháin chun críocha náisiúnta dá 
dtagraítear in Airteagal 23(4a) nuair nach 
n-úsáidtear iad nó nach bhfuil gá leo le 
haghaidh oibríochtaí freagartha faoin Sásra 
Aontais.

úsáid ach amháin chun críocha náisiúnta, 
dá dtagraítear in Airteagal 23(4a), nuair 
nach n-úsáidtear iad nó nach bhfuil gá leo 
le haghaidh oibríochtaí freagartha faoin 
Sásra Aontais.

Bainfear úsáid as acmhainneachtaí rescEU 
i gcomhréir leis na gníomhartha cur chun 
feidhme arna nglacadh faoi phointe (g) 
d'Airteagal 32(1) agus le conarthaí 
oibríochtúla idir an Coimisiún agus an 
Ballstát ar leis na hacmhainneachtaí sin, a 
fhaigheann ar cíos iad nó a léasaíonn iad, 
ina sonrófar tuilleadh téarmaí agus 
coinníollacha imscartha acmhainneachtaí 
rescEU, lena n-áirítear pearsanra a bheidh 
rannpháirteach.

Bainfear úsáid as acmhainneachtaí rescEU 
i gcomhréir leis na gníomhartha cur chun 
feidhme arna nglacadh faoi phointe (g) 
d’Airteagal 32(1) agus le conarthaí 
oibríochtúla idir an Coimisiún agus an 
Ballstát ar leis na hacmhainneachtaí sin, a 
fhaigheann ar cíos iad nó a léasaíonn iad, 
ina sonrófar tuilleadh téarmaí agus 
coinníollacha imscartha acmhainneachtaí 
rescEU, lena n-áirítear pearsanra a bheidh 
rannpháirteach.

Leis na téarmaí agus coinníollacha a 
shonraítear sna conarthaí oibríochtúla, 
áiritheofar freisin go mbeidh 
acmhainneachtaí rescEU á n-úsáid i 
gcomhréir leis an gCinneadh seo, go 
sonrach leis na ceanglais chun 
acmhainneachtaí rescEU a chur ar fáil 
mar a leagtar síos i mír 6 den Airteagal 
seo agus leis na cuspóirí ginearálta mar a 
leagtar síos in Airteagal 1. Sonrófar sna 
téarmaí agus coinníollacha sin freisin na 
bearta a bheidh le déanamh i gcás 
neamhchomhlíonta chun úsáid iomchuí 
chistiú an Aontais a choimirciú.’

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594134200012&from=EN)

Leasú 56

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8 – pointe b
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 12 – mír 10 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

féadfar acmhainneachtaí rescEU a 
imscaradh lasmuigh den Aontas i 
gcomhréir le míreanna 6 go 9 den Airteagal 
seo.

féadfar acmhainneachtaí rescEU a 
imscaradh lasmuigh den Aontas i 
gcomhréir le míreanna 6 go 9 den Airteagal 
seo. Cuirfidh an Coimisiún forálacha 
sonracha i bhfeidhm chun cuntasacht 
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agus úsáid cheart acmhainneachtaí 
rescEU i dtríú tíortha a ráthú, lena n-
áirítear foráil a dhéanamh maidir le 
rochtain ag oifigigh rialaithe an Aontais. 
Áiritheofar infheictheacht an tSásra 
Aontais i dtríú tíortha i gcomhréir le 
míreanna 1 agus 2 d’Airteagal 20a den 
Chinneadh seo.

Leasú 57

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8 a (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 13 – mír 1 – fomhír 2 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8a) Sa dara fomhír d’Airteagal 13(1), 
cuirtear isteach an pointe seo a leanas:
‘(fa) acmhainneachtaí de shaineolas 
sonrach freagartha a chruthú, ar féidir 
iad a úsáid i gcás tubaistí a dhéanann 
difear don oidhreacht chultúrtha.’

Leasú 58

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 15 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) faisnéis bhailíochtaithe faoin gcás a 
bhailiú, agus anailísiú a dhéanamh uirthi i 
gcomhar leis an mBallstát atá buailte, 
d'fhonn feasacht staide choiteann a bhunú 
agus an fhaisnéis sin a scaipeadh ar na 
Ballstáit;

(b) faisnéis bhailíochtaithe faoin gcás a 
bhailiú, agus anailísiú a dhéanamh uirthi i 
gcomhar leis an mBallstát atá buailte, 
d’fhonn feasacht choiteann maidir leis an 
suíomh a bhunú, agus í a scaipeadh go 
díreach ar na Ballstáit;

Leasú 59
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Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 a (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 16 – mír 2

 An téacs atá ann Leasú

(9a) In Airteagal 16, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad mhír 2:

2. Féadfar idirghabhálacha faoin 
Airteagal seo a dhéanamh mar idirghabháil 
fhéinrialaitheach cúnaimh nó trí chur le 
hidirghabháil atá á treorú ag eagraíocht 
idirnáisiúnta. Beidh comhordú an Aontais 
comhtháite go hiomlán leis an gcomhordú 
foriomlán atá á sholáthar ag Oifig na 
Náisiún Aontaithe um Chomhordú Gnóthaí 
Daonnúla (OCHA), agus tabharfar meas ar 
a ról ceannaireachta. I gcás tubaistí de 
dhéantús an duine nó éigeandálaí casta, 
áiritheoidh an Coimisiún 
comhsheasmhacht leis an gComhdhearcadh 
Eorpach maidir le Cabhair Dhaonnúil agus 
urraim do phrionsabail dhaonnúla.

“2. Féadfar idirghabhálacha faoin 
Airteagal seo a dhéanamh mar idirghabháil 
fhéinrialaitheach cúnaimh nó trí chur le 
hidirghabháil atá á treorú ag eagraíocht 
idirnáisiúnta. Déanfar comhordú an 
Aontais a chomhtháthú go hiomlán leis an 
gcomhordú foriomlán arna sholáthar ag 
Oifig na Náisiún Aontaithe um Chomhordú 
Gnóthaí Daonnúla (OCHA), agus 
déanfaidh comhordú an Aontais ról 
ceannasach OCHA a urramú. I gcás 
tubaistí de dhéantús an duine nó 
éigeandálaí casta, rachaidh an Coimisiún, 
aon uair is féidir, i gcomhairle le 
gníomhaithe daonnúla lena n-áirítear 
gníomhaithe áitiúla agus 
comhsheasmhacht leis an gComhdhearcadh 
Eorpach maidir le Cabhair Dhaonnúil, agus 
urraim do phrionsabail dhaonnúla a áirithiú 
aige.”

Leasú 60

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 17 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) ar iarraidh ar shaineolas ar an gcosc 
i gcomhréir le hAirteagal 5(2);

(a) ar iarraidh ar shaineolas ar an gcosc 
i gcomhréir le hAirteagal 5(2), go háirithe 
i gcás paindéime;

Leasú 61

Togra le haghaidh cinnidh
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Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 17 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) ar iarraidh ar shaineolas ullmhachta 
i gcomhréir le hAirteagal 13(3);

(b) ar iarraidh ar shaineolas ar an gcosc 
i gcomhréir le hAirteagal 13(3), go 
háirithe i gcás paindéime;

Leasú 62

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 18 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) ábhar cartagrafach a fhorbairt le 
haghaidh imscaradh agus slógadh mear 
acmhainní, go háirithe i bhfianaise 
shainiúlachtaí na réigiún trasteorann 
chun críche rioscaí trasteorann amhail 
falscaithe;

Leasú 63

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe b a (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 19 – mír 3 – fomhír 1

An téacs atá ann Leasú

(ba) i mír 3, cuirtear an méid seo a 
leanas in ionad na chéad fhomhíre:

D’fhéadfadh go gcumhdófaí sa 
leithdháileadh airgeadais dá dtagraítear i 
mír 1 costais a bhaineann le gníomhartha 
ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, 
iniúchóireachta agus meastóireachta chomh 
maith, is gá le haghaidh bhainistiú Shásra 
an Aontais agus a chuspóirí a ghnóthú.

"Féadfaidh an leithdháileadh airgeadais dá 
dtagraítear i míreanna 1 agus 1a den 
Airteagal seo agus in Airteagal 19a 
speansais a chumhdach a bhaineann le 
gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, 
rialaithe, iniúchta agus meastóireachta, 
arna gceangal chun an Sásra Aontais a 
bhainistiú agus chun a chuspóirí a 
ghnóthú."
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)

Leasú 64

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe b b (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 19 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bb) cuirtear an mhír seo a leanas 
isteach:
"3a. Leithdháilfear an t-imchlúdach 
airgeadais dá dtagraítear i míreanna 1 
agus 1a den Airteagal seo agus in 
Airteagal 19a chun gníomhaíochtaí i 
dtaca le cosc ar thubaistí nádúrtha agus 
ar thubaistí de dhéantús an duine, i dtaca 
le hullmhú agus freagairt dóibh, a 
chumhdach."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)

Leasú 65

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 12 – pointe c
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 19 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad mhír 4:

scriosta

‘4. Leithdháilfear an t-imchlúdach 
airgeadais dá dtagraítear i mír 1 chun 
gníomhaíochtaí i dtaca le cosc ar 
thubaistí nádúrtha agus ar thubaistí de 
dhéantús an duine, i dtaca le hullmhú 
agus freagairt dóibh, a chumhdach.”;
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Leasú 66

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe c a (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 19 – mír 4

An téacs atá ann Leasú

(ca) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad mhír 4:

4. Leithdháilfear an t-imchlúdach 
airgeadais dá dtagraítear i mír 1, thar an 
tréimhse 2014-2020, de réir na gcéatadán 
agus na bprionsabal a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I.

"4. Déanfar an t-imchlúdach airgeadais 
dá dtagraítear i mír 1 a leithdháileadh, thar 
an tréimhse 2014-2020, i gcomhréir leis na 
céatadáin a leagtar amach i bpointe 1 
d’Iarscríbhinn I agus leis na prionsabail a 
leagtar amach i bpointe 3 den Iarscríbhinn 
sin";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=159411887242113)

Leasú 67

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe c b (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 19 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) cuirtear an mhír seo a leanas 
isteach:
“4a. Déanfar an t-imchlúdach 
airgeadais dá dtagraítear i mír 1a den 
Airteagal seo agus in Airteagal 19a a 
leithdháileadh, thar an tréimhse 2021-
2027, i gcomhréir leis na céatadáin a 
leagtar amach i bpointe 2 d’Iarscríbhinn I 
agus leis na prionsabail a leagtar amach i 
bpointe 3 den Iarscríbhinn sin.";

Leasú 68

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 12 – pointe d
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Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 19 – míreanna 5 agus 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) scriostar mír 5 agus mír 6. scriosta

Leasú 69

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe d a (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 19 – mír 5

An téacs atá ann Leasú

(da) cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad mhír 5

5. Déanfaidh an Coimisiún 
athbhreithniú ar an miondealú a leagtar 
amach in Iarscríbhinn I i gcomhthéacs 
thoradh na meastóireachta eatramhaí dá 
dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 34(2). 
Beidh sé de chumhacht ag an gCoimisiún 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcás 
inar gá i gcomhthéacs thorthaí na 
meastóireachta sin, i gcomhréir le 
hAirteagal 30, chun gach ceann de na 
figiúirí in Iarscríbhinn I a choigeartú breis 
is 8 bpointe céatadáin agus suas le 16 
phointe céatadáin. Déanfar na 
gníomhartha tarmligthe sin a ghlacadh 
faoin 30 Meitheamh 2017.

"5. Déanfaidh an Coimisiún 
athbhreithniú ar an miondealú a leagtar 
amach in Iarscríbhinn I i bhfianaise 
thoradh na meastóireachta dá dtagraítear in 
Airteagal 34(3). Tabharfar de chumhacht 
don Choimisiún gníomh tarmligthe a 
ghlacadh, i gcás inar gá i bhfianaise 
imeachtaí gan choinne a dhéanann difear 
d’fhorghníomhú an bhuiséid nó i 
bhfianaise bhunú acmhainneachtaí 
rescEU, i gcomhréir le hAirteagal 30 chun 
leasú a dhéanamh ar Iarscríbhinn I chun 
coigeartú a dheanamh ar na figiúirí i 
bpointí 1 agus 2 d’Iarscríbhinn I faoi 
bhreis is 10 bpointe céatadáin.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)

Leasú 70

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe d b (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 19 – mír 6
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An téacs atá ann Leasú

(db) cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad mhír 6:

6. I gcás athbhreithniú ar na 
hacmhainneachtaí buiséadacha atá ar fáil le 
haghaidh gníomhaíochtaí freagartha 
riachtanach, nuair is gá sin de bharr 
mórfhorais phráinne, beidh sé de 
chumhacht ag an gCoimisiún na 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh chun 
gach ceann de na figiúirí in Iarscríbhinn I a 
choigeartú os cionn 8 bpointe céatadáin 
agus suas le 16 phointe céatadáin, laistigh 
de na leithdháiltí buiséadacha atá ar fáil 
agus i gcomhréir leis an nós imeachta dá 
bhforáiltear in Airteagal 31.

“6. Más rud é, i gcás athbhreithniú 
riachtanach ar na hacmhainní buiséadacha 
atá ar fáil chun tacú le gníomhaíochtaí 
freagartha, go n-éilítear é sin ar 
mhórchúiseanna práinne, tabharfar de 
chumhacht don Choimisiún gníomhartha 
tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 30 chun leasú a dhéanamh ar 
Iarscríbhinn I chun coigeartú a dhéanamh 
ar na figiúirí i bpointí 1 agus 2 
d’Iarscríbhinn I faoi bhreis is 10 bpointe 
céatadáin, laistigh de na leithdháiltí 
buiséadacha atá ar fáil agus i gcomhréir 
leis an nós imeachta dá bhforáiltear in 
Airteagal 31.";

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)

Leasú 71

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe d c (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 19 – mír 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(dc) In Airteagal 19, cuirtear an mhír 
seo a leanas leis:
“6a. Údaróidh Parlaimint na hEorpa 
agus an Chomhairle na leithreasuithe 
bliantúla atá ar fáil gan dochar 
d’fhorálacha Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. .../... ón gComhairle  lena leagtar 
síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na 
blianta 2021-2027 agus Comhaontú 
Idirinstitiúideach an ... 2020 idir 
Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle 
agus an Coimisiún maidir le comhar in 
ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht 
fhónta airgeadais.”
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Leasú 72

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 13
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 19a – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfear na bearta dá dtagraítear in 
Airteagal 2 de Rialachán [Tionscnamh 
Athléimneachta Eacnamaíoch] faoin 
gcinneadh seo chun feidhme trí na 
méideanna dá dtagraítear i bpointe (iv) 
d'Airteagal 3(2)(a) den Rialachán sin, faoi 
réir Airteagail 4(4) agus (8) de.

Cuirfear na bearta dá dtagraítear in 
Airteagal 2 de Rialachán [Tionscnamh 
Athléimneachta Eacnamaíoch] faoin 
gcinneadh seo chun feidhme le méid 
EUR 2 187 620 000 i bpraghsanna reatha 
dá dtagraítear i bpointe (iv) 
d’Airteagal 3(2)(a) den Rialachán sin, faoi 
réir Airteagail 4(4) agus (8) de. 

Réasúnú

Is fearr, ar chúiseanna soiléireachta agus trédhearcachta, an méid beacht a sholáthrófar do 
SACS trí an Ionstraim Théarnaimh a lua i mbunús dlí SACS.

Leasú 73

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 14
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 20a – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh an infheictheacht iomchuí ag gabháil 
i ndáil le haon chúnamh nó le haon chistiú 
a chuirtear ar fáil faoin gCinneadh seo. Go 
háirithe, áiritheoidh na Ballstáit go 
gcumhdófar leis an gcumarsáid phoiblí i 
dtaca le hoibríochtaí arna gcistiú faoi 
Shásra an Aontais an méid seo a leanas:

Beidh an infheictheacht iomchuí i 
gcomhréir leis na treoirlínte sonracha a 
d’eisigh an Coimisiún i gcomhair 
idirghabhálacha speisialta ag gabháil i 
ndáil le haon chúnamh nó le haon chistiú a 
chuirtear ar fáil faoin gCinneadh seo. Go 
háirithe, áiritheoidh na Ballstáit go 
gcumhdófar leis an gcumarsáid phoiblí i 
dtaca le hoibríochtaí arna gcistiú faoi 
Shásra an Aontais an méid seo a leanas:

Leasú 74

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 14
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Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 12d – mír 1 – fomhír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina n-úsáidtear acmhainneachtaí 
rescEU chun críocha náisiúnta dá 
dtagraítear in Airteagal 12(5), déanfaidh 
na Ballstáit, trí na modhanna céanna dá 
dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír 
seo, aitheantas a thabhairt d’fhoinse na 
n-acmhainneachtaí sin agus 
infheictheacht a áirithiú maidir le cistiú 
an Aontais a úsáidtear chun na 
hacmhainneachtaí sin a fháil.

Leasú 75

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 15 – pointe a a (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 21 – mír 1 – pointe h

An téacs atá ann Leasú

(aa) In Airteagal 21(1), cuirtear an 
méid seo a leanas in ionad phointe (h):

(h) tacú leis na gníomhartha ullmhachta a 
thuairiscítear in Airteagal 13;

‘(h) tacú leis na gníomhartha ullmhachta a 
thuairiscítear in Airteagal 13, go háirithe 
trí na líonraí oiliúna atá ann cheana agus 
sineirgí eatarthu a neartú, agus cruthú 
líonraí nua le béim ar réitigh nuálacha 
agus rioscaí agus dúshláin nua a chothú;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594134200012&from=EN)

Leasú 76

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 15 – pointe b
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 21 – mír 3 – fomhír 3
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfar an cúnamh airgeadais dá 
dtagraítear sa mhír seo a chur chun 
feidhme trí chláir oibre ilbhliantúla. I 
gcás gníomhaíochtaí a mhaireann níos 
faide ná bliain amháin, féadfar na 
leithreasuithe buiséadacha a mhiondealú 
i dtráthchodanna bliantúla.”;

scriosta

Leasú 77

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 25 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is tríd an mbainistíocht dhíreach a 
chuirfidh an Coimisiún an tacaíocht 
airgeadais ón Aontas chun feidhme i 
gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais 
nó tríd an mbainistíocht indíreach le 
comhlachtaí dá dtagraítear in 
Airteagal 62(1)(c) den Rialachán 
Airgeadais.

2. Déanfaidh an Coimisiún tacaíocht 
airgeadais an Aontais a chur chun feidhme 
i mbainistiú díreach i gcomhréir le 
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 nó i 
mbainistiú indíreach leis na comhlachtaí dá 
dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 62(1) 
den Rialachán sin. Agus an modh lena 
gcuirfear an tacaíocht airgeadais chun 
feidhme á roghnú, ba cheart tús áite a 
thabhairt do bhainistiú díreach. I gcás ina 
bhfuil údar cuí ann de bharr chineál agus 
ábhar na gníomhaíochta lena mbaineann, 
féadfaidh an Coimisiún bainistiú 
indíreach a úsáid. Tabharfar de 
chumhacht don Choimisiún gníomhartha 
tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 30 chun an Cinneadh seo a 
fhorlíonadh trí ghníomhaíochtaí a 
dhéanfar faoin Sásra Aontais a leagan 
síos, a fhéadfar a chur chun feidhme trí 
bhainistiú indíreach.

Réasúnú

Ba cheart tosaíocht a thabhairt, i gcás inar féidir, do bhainistiú díreach ag an gCoimisiún, 
lena n-áirítear toscaireachtaí de chuid an Aontais. Níor cheart úsáid a bhaint as bainistiú 
indíreach ach amháin nuair is féidir a léiriú go soiléir gur níos éifeachtaí agus éifeachtúla an 
modh sin chun an cineál gníomhaíochta atá i gceist a chur chun feidhme.
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Leasú 78

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 25 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun an Cinneadh seo a chur chun 
feidhme, glacfaidh an Coimisiún cláir oibre 
bhliantúla nó ilbhliantúla, trí bhíthin 
gníomhartha cur chun feidhme. Déanfar na 
gníomhartha cur chun feidhme sin a 
ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 33(2). Leagfar amach sna cláir 
oibre bhliantúla nó ilbhliantúla na cuspóirí 
arna saothrú, na torthaí a bhfuil súil leo, an 
modh cur chun feidhme agus an tsuim 
iomlán. Cuimseofar iontu freisin tuairisc ar 
na gníomhaíochtaí a bheidh le maoiniú, 
léiriú ar an méid a leithdháilfear ar gach 
gníomhaíocht agus tráthchlár cur chun 
feidhme táscach. I dtaca leis an tacaíocht 
airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 28(2), 
tabharfar tuairisc sna cláir oibre bhliantúla 
nó ilbhliantúla ar na gníomhaíochtaí atá 
beartaithe do na tíortha dá dtagraítear 
iontu.

Chun an Cinneadh seo a chur chun 
feidhme, déanfaidh an Coimisiún cláir 
bhliantúla oibre a ghlacadh trí 
ghníomhartha cur chun feidhme. Déanfar 
na gníomhartha cur chun feidhme sin a 
ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 33(2). Leagtar amach sna cláir 
oibre bhliantúla na cuspóirí arna saothrú, 
na torthaí a bhfuil súil leo, an modh cur 
chun feidhme agus an tsuim iomlán. 
Cuimseofar iontu freisin tuairisc ar na 
gníomhaíochtaí a bheidh le maoiniú, léiriú 
ar an méid a leithdháilfear ar gach 
gníomhaíocht agus tráthchlár cur chun 
feidhme táscach. I dtaca leis an tacaíocht 
airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 28(2), 
tabharfar tuairisc sna cláir oibre bhliantúla 
ar na gníomhaíochtaí atá beartaithe do na 
tíortha dá dtagraítear iontu.

Leasú 79

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 25 – mír 4 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Mar sin féin, ní bheidh gá le cláir oibre 
bhliantúla nó ilbhliantúla ar bith le 
haghaidh gníomhaíochtaí a thagann faoin 
bhfreagairt do thubaistí a leagtar síos i 
gCaibidil IV, nach féidir foráil a dhéanamh 
ina leith roimh ré.

Mar sin féin, ní bheidh gá le clár oibre 
bhliantúil ar bith le haghaidh 
gníomhaíochtaí a thagann faoin bhfreagairt 
do thubaistí a leagtar síos i gCaibidil IV, 
nach féidir foráil a dhéanamh ina leith 
roimh ré.
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Leasú 80

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 25 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Sa bhreis ar Airteagal 12(4) den 
Rialachán Airgeadais, tabharfar anonn go 
huathoibríoch na leithreasuithe faoi 
chomhair gealltanas agus na leithreasuithe 
faoi chomhair íocaíochtaí nár úsáideadh 
faoi dheireadh na bliana airgeadais inar 
cuireadh sa bhuiséad bliantúil iad agus 
féadfar iad a ghealladh agus a íoc go dtí an 
31 Nollaig den bhliain dár gcionn. Ní 
úsáidfear na leithreasuithe a tugadh anonn 
ach amháin le haghaidh gníomhaíochtaí 
freagartha. Is iad na leithreasuithe a tugadh 
anonn is túisce a úsáidfear sa bhliain 
airgeadais ina dhiaidh sin.

5. Sa bhreis ar Airteagal 12(4) den 
Rialachán Airgeadais, tabharfar anonn go 
huathoibríoch na leithreasuithe faoi 
chomhair gealltanas agus na leithreasuithe 
faoi chomhair íocaíochtaí nár úsáideadh 
faoi dheireadh na bliana airgeadais inar 
cuireadh sa bhuiséad bliantúil iad agus 
féadfar iad a ghealladh agus a íoc go dtí an 
31 Nollaig den bhliain dár gcionn. 
Úsáidfear na leithreasuithe a tugadh anonn 
le haghaidh gníomhaíochtaí coisc, 
ullmhachta agus freagartha. Is iad na 
leithreasuithe a tugadh anonn is túisce a 
úsáidfear sa bhliain airgeadais ina dhiaidh 
sin.

Leasú 81

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 20 – pointe a
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 30 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 6(5) agus sa dara 
fomhír d'Airteagal 21(3) a thabhairt don 
Choimisiún go dtí an 31 Nollaig 2027.”

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 6(5), 
Airteagal 19(5) agus 6, dara fomhír 
d’Airteagal 21(3) agus d’Airteagal 25(2) a 
thabhairt don Choimisiún go dtí an 31 
Nollaig 2027.

Leasú 82

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 20 – pointe a a (nua)
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Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 30 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) scriostar mír 3;

Leasú 83

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 20 – pointe b
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 30 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 6(5) agus sa dara 
fomhír d'Airteagal 21(3) a chúlghairm aon 
tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm 
a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean 
na cumhachta a shonraítear 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.

4. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 6(5), in 
Airteagal 19(5) agus (6), sa dara fomhír 
d’Airteagal 21(3) agus in Airteagal 25(2) a 
chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh 
chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a 
chur le tarmligean na cumhachta a 
shonraítear 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 84

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 20 – pointe c
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 30 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 6(5) nó de bhun 
an dara fomhír d'Airteagal 21(3) i 
bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon 
agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa 

7. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 6(5), de bhun 
Airteagal 19(5) agus (6), de bhun an dara 
fomhír d'Airteagal 21(3) nó de bhun 
Airteagal 25(2) i bhfeidhm ach amháin 
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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 agóid. Déanfar an 
tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar 
thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 
Comhairle.”

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 agóid. Déanfar an tréimhse 
sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh 
Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle

Leasú 85

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 22 a (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 34 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22a) in Airteagal 34(2), cuirtear isteach 
an fhomhír seo a leanas:
“Faoi ... [24 mhí ó dháta theacht i 
bhfeidhm an chinnidh leasaithigh seo], 
déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar 
fheidhmiú an tSásra Aontais agus ar an 
gcomhordú agus na sineirgí a baineadh 
amach le Clár EU4Health agus le 
reachtaíocht sláinte eile de chuid an 
Aontais, d’fhonn togra reachtach a 
thíolacadh lena n-áireofaí Sásra Eorpach 
um Fhreagairt ar Shláinte sonrach a 
chruthú."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)

Leasú 86

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 23
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Iarscríbhinn I
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) Scriostar Iarscríbhinn I. scriosta

Leasú 87

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 23 a (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Iarscríbhinn I

 An téacs atá ann Leasú

(23a) leasaítear Iarscríbhinn I mar a 
leanas:

Iarscríbhinn I “Iarscríbhinn I

Céatadáin agus prionsabail le haghaidh 
leithdháileadh an imchlúdaigh airgeadais 
do chur chun feidhme an tSásra Aontais 
dá dtagraítear in Airteagal 19(1) agus 
(1a) agus in Airteagal 19a

Céatadáin le haghaidh leithdháileadh an 
imchlúdaigh airgeadais le haghaidh chur 
chun feidhme Shásra an Aontais dá 
dtagraítear in Airteagal 19(1)

1. Céatadáin le haghaidh 
leithdháileadh an imchlúdaigh airgeadais 
do chur chun feidhme an tSásra Aontais dá 
dtagraítear in Airteagal 19(1) don tréimhse 
2014 go 2020

Cosc 20 % +/- 8 bpointe céatadáin Cosc 10 % +/- 10 bpointe céatadáin

Ullmhacht 50 % +/- 8 bpointe céatadáin Ullmhacht 65 % +/- 10 bpointe céatadáin

Freagairt: 30 % +/- 8 bpointe céatadáin Freagairt: 25 % +/- 10 bpointe céatadáin

2. Céatadáin le haghaidh 
leithdháileadh an imchlúdaigh airgeadais 
do chur chun feidhme an tSásra Aontais 
dá dtagraítear in Airteagal 19(1a) agus 
Airteagal 19a don tréimhse 2021 go 2027
Cosc 8 % +/- 10 bpointe céatadáin
Ullmhacht: 80 % +/- 10 bpointe céatadáin
Freagairt: 12 % +/- 10 bpointe céatadáin

Prionsabail 3. Prionsabail
Nuair a bheidh an Cinneadh seo á chur 
chun feidhme, tabharfaidh an Coimisiún 
tosaíocht do ghníomhaíochtaí a leagtar síos 
sa Chinneadh seo sprioc-am lena n-aghaidh 

Nuair a bheidh an Cinneadh seo á chur 
chun feidhme, tabharfaidh an Coimisiún 
tosaíocht do ghníomhaíochtaí a leagtar síos 
sa Chinneadh seo sprioc-am lena n-aghaidh 
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laistigh den tréimhse roimh an sprioc-am 
sin, agus é mar chuspóir aige an sprioc-am 
i dtrácht a chomhlíonadh.

laistigh den tréimhse roimh an sprioc-am 
sin, agus é mar chuspóir aige an sprioc-am 
i dtrácht a chomhlíonadh."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421)
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Ó bunaíodh é in 2013, cuidíonn an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta leis na Ballstáit 
déileáil le tubaistí nádúrtha a bhíonn ag tarlú níos minice. In 2017, ba léir ó na dóiteáin foraoise 
mharfacha sa Phortaingéil go raibh gá le leibhéal breise dlúthpháirtíochta ar leibhéal an Aontais 
chun go mbeadh an Sásra Aontais in ann freagairt do thubaistí nádúrtha agus de dhéanamh an 
duine. 

I gcomhréir le forálacha an chreata dhlíthiúil nua ó mhí Márta 2019, chruthaíomar rescEU, 
cúltaca uile-Eorpach d’eitleáin agus héileacaptair comhraic dóiteáin, trealamh leighis 
speisialaithe agus stoc-charnadh straitéiseach soláthairtí leighis agus acmhainní eile. Is sa bhreis 
ar na hacmhainní náisiúnta na hacmhainneachtaí sin. Is é an Coimisiún Eorpach atá ag maoiniú 
idir 80 % agus 90 % de na costais cheannacháin agus chothabhála iomlána agus i gcásanna 
áirithe suas le 100 % díobh. 

Cé nach bhfuil rescEU i bhfeidhm ach corradh le bliain, tá sé cruthaithe aige cheana féin gur 
fiú é. Le linn shamhradh na bliana 2019, imscaradh na chéad acmhainneachtaí rescEU sa 
Ghréig, dhá eitleán comhraic dóiteáin as an Iodáil agus ceann amháin as an Spáinn. 

Cúpla mí ina dhiaidh sin, le linn phaindéim COVID-19, i lár mhí an Mhárta 2020, rinneadh 
stoc-charnadh leighis a áireamh mar chuid de rescEU, comhdhéanta d’fhrithbhearta leighis 
amhail trealamh leighis dianchúraim, trealamh cosanta pearsanta, soláthairtí saotharlainne, 
vacsaíní nó teiripic, chun críche ullmhachta agus freagartha maidir le bagairt thromchúiseach 
trasteorann ar an tsláinte. A bhuí leis an stoc-charnadh sin, seachadadh trealamh cosanta 
pearsanta go dtí trí Bhallstát agus go dtí dhá thír is iarrthóir a d’iarr go ndéanfaí an Sásra Aontais 
a ghníomhachtú. Ina theannta sin, a bhuí le maoiniú agus comhordú an tSásra Aontais, bhí os 
cionn 75 000 saoránach Eorpach in ann filleadh ar a dtithe féin. 

Bhí an Sásra Aontais ar cheann den bheagán ionstraimí dlúthpháirtíochta le linn na héigeandála 
leighis a tharla le déanaí. Mar sin féin, léirigh an ghéarchéim seo go bhfuil gá le dlúthpháirtíocht 
níos tapúla agus níos éifeachtaí. In ainneoin gur cruthaíodh rescEU, tá an Sásra Aontais fós ag 
brath ar thoilteanas agus ullmhacht na mBallstát, ós iad na Ballstáit féin atá freagrach as 
acmhainneachtaí a shealbhú. Mar a léiríodh le míonna beaga anuas, is iondúil go mbriseann an 
córas seo de dhlúthpháirtíocht fhrithpháirteach Eorpach nuair a bhíonn tionchar ag an éigeandáil 
chéanna ar na Ballstáit go comhuaineach Ós rud é go bhfuil gníomhaíocht na mBallstát de dhíth, 
níl an tAontas in ann gníomhú go fóill chun na bearnaí ríthábhachtacha sin a líonadh leis na 
hacmhainní is gá ar shlí thráthúil. Thóg sé níos mó ná mí amháin ó glacadh an gníomh cur chun 
feidhme riachtanach chun go ndéanfaí stoc-charnadh leighis a áireamh mar acmhainneacht de 
chuid rescEU, go dtí go raibh an chéad imscaradh i mBallstát. Chun freagairt fhoriomlán 
éifeachtach ón Aontas d’éigeandálaí mórscála a áirithiú, tá níos mó solúbthachta agus 
neamhspleáchais ag teastáil chun gníomhú ar leibhéal an Aontais, i gcásanna nach féidir leis na 
Ballstáit threascartha freagairt leormhaith a áirithiú.
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Ina rún an 17 Aibreán 20201, d’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún "gach gné de 
bhainistíocht géarchéime agus freagairt tubaiste a neartú, agus ionstraimí ar nós RescEU a 
neartú tuilleadh chun freagairt fhíor-comhchoiteann, chomhordaithe agus éifeachtach a 
áirithiú ar leibhéal AE; á chreidiúint gur cheart bainistiú, ullmhacht agus cosc riosca i gcás 
tubaistí ar an leibhéal Eorpach a fheabhsú, chomh maith le trealamh, ábhair agus stoc 
leigheasanna comhchoiteann, chun go bhféadfar slógadh tapa a dhéanamh ar mhaithe le 
beatha agus slite maireachtála shaoránaigh AE a chosaint;  á chreidiúint gur cheart an Sásra 
Aontais um Chosaint Shibhialta a neartú chun aisdúichiú comhpháirteach shaoránaigh an 
Aontais a éascú.”

Dá bhrí sin, is díol sásaimh don Rapóirtéir na hathruithe spriocdhírithe a tugadh isteach leis an 
togra ón gCoimisiún Eorpach, ina gcuirtear san áireamh an iarraidh ón bParlaimint. Aontaíonn 
sé freisin gur gá dúinn foghlaim ó bhotúin a rinneadh roimhe seo agus oibriú go tapa chun go 
mbeimid ullamh nuair a chuirfear tús leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil nua in 2021. Is díol 
sásaimh dó freisin an méadú suntasach 2 bhilliún euro ar an mbuiséad leithdháilte, arb ionann 
é agus beagnach trí oiread an mhéid iomláin a bhí beartaithe. Meabhraíonn sé, le linn na 
caibidlíochta is déanaí ar leibhéal na Comhairle Eorpaí, go rabhthas ar tí níos lú ná billiún euro 
a thabhairt don Sásra Aontais don tréimhse 2021-2027. Go díreach ina dhiaidh sin, agus sinne 
buailte ag an ngéarchéim, tháinig méadú 410 milliún euro ar a bhuiséad chun go bhféadfar stoc-
charnadh leighis a chruthú agus saoránaigh den Aontas Eorpach a aisdúichiú.

Lena chuid leasuithe, tá an Rapóirtéir ag iarraidh an togra reachtach maidir le saincheisteanna 
a bhaineann le cosc agus ullmhacht a threisiú. Tá sé den tuairim chun go mbeidh na “spriocanna 
maidir le hathléimneacht ar thubaistí” a tugadh isteach le déanaí éifeachtach agus chun go 
mbeidh breisluach ag baint leo, ní mór do na Ballstáit iad a chur san áireamh nuair a bheidh a 
bpleananna bainistithe riosca á ndréachtú acu. Ina theannta sin, iarrann an Rapóirtéir ar an 
gCoimisiún Eorpach liosta coiteann de rioscaí a bhfuil éifeachtaí trasteorann acu a chruthú chun 
go mbeidh na Ballstáit ullamh do na rioscaí céanna a d’fhéadfadh difear a dhéanamh dóibh go 
léir. Faoin gcreat reachtach reatha, dréachtaíonn gach Ballstát a liosta féin de na rioscaí a 
d’fhéadfadh a bheith ann. Is intuigthe é sin ós rud é go mbraitheann an liosta den chuid is mó 
ar an suíomh geografach agus ar thosca eile atá éagsúil ó Bhallstát go Ballstát. Ag an am céanna, 
tá roinnt rioscaí ann atá i gcoiteann ag na Ballstáit uile a bhféadfadh éifeachtaí a bheith acu 
nach bhfuil teoranta do na tíortha comharsanacha ach a bhfuil tionchar acu ar an réigiún ina 
iomláine. Ba cheart do na Ballstáit go léir a bheith ullamh chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí 
sin go héifeachtach. 

Maidir le hacmhainneachtaí rescEU, tá an Rapóirtéir den tuairim gur cheart don Choimisiún 
Eorpach a bheith in ann acmhainneachtaí a sholáthar go díreach ionas go mbeidh an Sásra 
Aontais in ann freagairt go tapa agus go héifeachtach do riachtanais na mBallstát, aon uair is 
gá.  Chun an tsoiléireacht dhlíthiúil a áirithiú, creideann sé gur cheart don Choimisiún 
úinéireacht na n-acmhainneachtaí a sholáthraíonn sé a choimeád. Aontaíonn sé freisin gur 
cheart acmhainneachtaí rescEU a imscaradh lasmuigh den Aontas chun cabhrú le tríú tíortha ar 

1 RC-B9-0143/2020, maidir le gníomhaíocht chomhordaithe AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a 
chomhrac, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0143_GA.pdf
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fud an domhain freagairt do thubaistí nádúrtha agus de dhéanamh an duine. Mar a léiríodh 
roimhe seo, is ionstraim thábhachtach de thaidhleoireacht bhog AE ar fud an domhain é an 
Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta. Easaontaíonn sé, áfach, leis an togra ón gCoimisiún 
Eorpach maidir leis na hacmhainneachtaí sin a athshuíomh lasmuigh de chríoch an Aontais. Le 
linn na héigeandála leighis a tharla le déanaí, chonaiceamar go minic gur choigistigh tríú tíortha 
trealamh cosanta pearsanta a cheannaigh tíortha eile. Creideann sé gur laistigh den Aontas 
amháin a fhéadfaimid na caighdeáin sábháilteachta agus cháilíochta is gá a áirithiú.

Measann an rapóirtéir freisin go bhfuil sé tábhachtach soiléiriú a dhéanamh ar an gcaidreamh 
idir an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta agus EU4Health toisc go mbeidh an dá chlár 
freagrach as stoc-charnadh leighis a chruthú. Iarrann sé ar an gCoimisiún freisin athbhreithniú 
a dhéanamh ar éifeachtacht an chreata reatha agus, más gá, togra reachtach nua a thíolacadh 
chun Sásra Eorpach um Fhreagairt Sláinte speisialaithe a chruthú, mar a d’iarr Parlaimint na 
hEorpa cheana féin2.

Ina theannta sin, is mian leis an Rapóirtéir a mholadh go mbeadh sé d’oibleagáid ar na Ballstáit 
tagairt a dhéanamh don Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta agus don chistiú AE atá faighte 
acu aon uair a úsáideann siad acmhainneachtaí rescEU chun críocha náisiúnta. De réir mar a 
mhéadaítear an ráta maoinithe do gach acmhainneacht ó 80 % - 90 % go 100 %, tá sé 
tábhachtach nach ndéantar dearmad ar ranníocaíocht an Aontais ná nach ndéantar neamhshuim 
di. 

Ar deireadh, ós rud é nárbh ann ach cúpla mí ó shin a ghlac an Coiste an tuarascáil dheireanach, 
agus tromlach mór aige, thíolaic an Rapóirtéir roinnt de na tograí a luadh sa tuarascáil sin arís. 

Ós rud é go mbaineann sé le scriosadh Iarscríbhinn I ag an gCoimisiún agus le clár oibre 
ilbhliantúil a chur ina hionad, arna ghlacadh trí bhíthin gníomh cur chun feidhme, tá an 
Rapóirtéir ag moladh, ar mhaithe le trédhearcacht níos fearr maidir le húsáid an chistithe sin, 
go ndéanfaí an Iarscríbhinn a athbhunú, a sonraíonn a forálacha na céatadáin atá le 
leithdháileadh don chosc, don ullmhacht agus don fhreagairt. I bhfianaise an athraithe mhóir 
atá léirithe in athbhreithniú na bliana seo caite, áfach agus i bhfianaise go ndéantar tionscadail 
um chosc tubaistí nádúrtha amhail tuilte agus dóiteáin foraoise a chistiú go príomha trí 
ionstraimí eile AE, moladh athdháileadh a dhéanamh ar an gcistiú, agus sciar i bhfad níos mó 
a úsáid don ullmhacht, lena n-áirítear sócmhainní rescEU a cheannach. Ina theannta sin, tugann 
sé níos mó solúbthachta don Choimisiún chun aon athruithe riachtanacha a dhéanamh sna 
seacht mbliana amach romhainn. Tá tugtha faoi deara go bhfuil gá leis an tsolúbthacht mar a 
léiríodh le linn na héigeandála leighis a tharla le déanaí cé nach mór a thabhairt ar aird gur gá 
na cláir oibre bhliantúla agus ilbhliantúla a mhodhnú tráth a ndéantar an buiséad a mhodhnú. 
Os a choinne sin, leis na céatadáin ar an Iarscríbhinn tá i bhfad níos mó solúbthachta ann toisc 
nach gá é a mhodhnú ach amháin má sháraíonn siad an teorainn discréide 10 %. 

Ina theannta sin, thug an Rapóirtéir isteach an athuair go bhfuil sé d’oibleagáid ar an gCoimisiún 
na réimsí ina n-úsáidfear bainistiú indíreach mar mhodh chun an buiséad a chur i ngníomh a 

2 mar atá thuas
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shonrú trí bhíthin gníomh tarmligthe.

Bhí go leor de na hathruithe atá beartaithe ag an gCoimisiún agus ag an Rapóirtéir ar aon dul le 
seasamh na Parlaiminte dhá bhliain ó shin. Creideann an Rapóirtéir go láidir gur léiríodh sna 
géarchéimeanna a tharla le déanaí go bhfuil gá le Sásra níos uaillmhianaí má theastaíonn uainn 
go mbeidh an tAontas Eorpach gona Bhallstáit réidh agus go mbeidh siad in ann déileáil go 
héifeachtach le haon tubaiste nádúrtha nó tubaiste de dhéanamh an duine amach anseo. 
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM GHNÓTHAÍ DLÍTHIÚLA MAIDIR LEIS AN mBUNÚS 
DLÍ

Parlaimint na hEorpa
2019-2024

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
An Cathaoirleach

2.9.2020

An tUas. Pascal Canfin
A Chathaoirligh
An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
AN BHRUISÉIL

Ábhar: Togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir le Sásra Aontais um Chosaint 
Shibhialta.  (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

A Chathaoirligh,

Trí bhíthin litir dar dáta an 13 Iúil 2020,1 d’iarr do Choiste, de bhun Riail 40(2) de na 
Rialacha Nós Imeachta, tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar a iomchuí atá bunús dlí 
an togra ón gCoimisiún le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir le Sásra Aontais um Chosaint 
Shibhialta.2

Bhreithnigh an coiste an cheist thuasluaite sa chruinniú a bhí aige an 2 Meán Fómhair 2020.

I - Cúlra

Tá an togra ón gCoimisiún bunaithe ar Airteagail 196 agus 322(1)(a) den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. 

Déantar an iarraidh maidir leis an leasú a chuir an rapóirtéir in ENVI isteach ag scriosadh na 

1 D 307296
2 Togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh 

Uimh. 1313/2013/AE maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta (COM(2020)0220 – C9 0160/2020 – 
2020/0097(COD)).
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tagartha d’Airteagal 322 (1)(a) CFAE ar bhonn, de réir litir ENVI, “gnéithe teicniúla agus go 
háirithe toisc go mbaineann an t-airteagal seo le rialacha airgeadais a ghlacadh trí 
rialacháin agus nach cosúil, dá bhrí sin, go bhfuil siad infheidhme maidir leis an gcinneadh”.

Roimh an togra reatha a glacadh i Meitheamh 2020, ghlac an Coimisiún togra le haghaidh 
cinneadh lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir le Sásra Aontais um Chosaint 
Shibhialta i Márta 2019 a bhí bunaithe ar Airteagal 196 CFAE amháin. Ghlac Coiste ENVI 
tuarascáil ar an togra sin i Márta 2020. Sa mheabhrán míniúcháin, deir an Coimisiún an méid 
seo a leanas: “Sa togra cuirtear leis an dul chun cinn atá déanta ag Parlaimint na hEorpa 
agus ag an gComhairle go dtí seo agus breithniú agus plé á ndéanamh acu faoi thogra 
COM(2019) 125 final ón gCoimisiún”.  De réir na tuarascála airgeadais ar an togra ón 
gCoimisiún, “Leasaítear leis an gcinneadh gníomhaíocht atá ann cheana (Sásra an Aontais) 
agus measfar é i gcomhthráth leis an togra atá ar feitheamh lena leasaítear freisin Sásra an 
Aontais, a ghlac an Coimisiún in 2019”. 

Mar fhreagra ar imní ENVI faoi oiriúnacht Airteagal 32 (1)(a) CFAE a chur leis mar bhunús 
dlí don chinneadh beartaithe, ar tarraingíodh amhras air trí leasú a chur síos ag scriosadh an 
Airteagail sin, ní dhéanann an nóta seo ach oiriúnacht Airteagal 322(1)(a) CFAE a mheas mar 
bhunús dlí.

II - An tAirteagal ábhartha ón gConradh

Faoi Theideal II maidir le “Forálacha airgeadais”:

Airteagal 322(1)(a) 

1. Glacfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis 
an ngnáthnós imeachta reachtach, agus tar éis dul i gcomhairle leis an gCúirt Iniúchóirí, an 
méid seo a leanas trí bhíthin rialachán:

(a) na rialacha airgeadais lena sonrófar go háirithe an nós imeachta atá le glacadh chun an 
buiséad a bhunú agus a chur chun feidhme agus chun cuntais a thíolacadh agus a iniúchadh;

III – cásdlí CBAE maidir le roghnú an bhunúis dlí

Riamh anall is é an dearcadh a bhí ag an gCúirt Bhreithiúnais ar an gceist i dtaca leis an 
mbunús dlí iomchuí ná gur saincheist de thábhacht bhunreachtúil í, trína ráthaítear 
comhlíontacht le prionsabal na tabhartha cumhachtaí (Airteagal 5 CAE) agus trína gcinntear 
cineál agus raon feidhme inniúlacht an Aontais.3  Dá bhrí sin, ní lánroghnach atá an roghnú 
bunúis dlí. De réir chásdlí socair na Cúirte, ní mór an bunús dlí do bheart de chuid an Aontais 
a roghnú ar bhonn gnéithe oibiachtúla a bhféadfaí athbhreithniú breithiúnach a dhéanamh 
orthu, go háirithe cuspóir agus ábhar an bhirt ina measc.4 Measann an Chúirt freisin nach 
féidir an bunús dlí le beart a chinneadh i bhfianaise an bhunúis dlí a úsáidtear chun bearta eile 
de chuid an Aontais a ghlacadh a bhféadfadh tréithe comhchosúla a bheith acu i gcásanna 
áirithe.5 Tríd an mbunús dlí mícheart a roghnú, d’fhéadfaí údar cuí a thabhairt leis an 

3 Tuairim 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, mír 5.
4 Féach Cás C-411/06 An Coimisiún v. Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, an 8 Meán Fómhair 2009, 
EU:C:2009:518, mír 45.
5 Féach Cás 131/86 An Ríocht Aontaithe v an Chomhairle, [1988] ECR 905, mír 29, agus Cás C-91/05 An 
Coimisiún v an Chomhairle [2008] ECR I-0000, mír 106
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ngníomh a chur ar ceal. Sa chomhthéacs sin, i gcás inar mian le hinstitiúid rannpháirtíocht 
níos gníomhaí a bheith aici i dtaca le beart faoi leith a ghlacadh, na himthosca inar glacadh 
beart agus an obair a rinneadh ar ghnéithe eile faoi raon feidhme na gníomhaíochta arna 
chumhdach ag beart faoi leith, ní bhaineann siad le hábhar i dtaobh an bunús dlí ceart a 
shainaithint.6 

I bprionsabal, níor cheart ach bunús dlí iomchuí amháin a roghnú. I gcás ina léirítear le scrúdú 
a dhéantar ar bheart go bhfuil dhá chuspóir á saothrú leis nó go bhfuil dhá chomhpháirt aige, a 
bhfuil ceann amháin díobh sin inaitheanta mar phríomhchuspóir nó mar phríomh-chomhpháirt 
an bhirt, agus nach bhfuil sa cheann eile ach cuspóir teagmhasach nó comhpháirt 
theagmhasach, ní mór an beart sin a bheith bunaithe ar bhunús aonair dlí, eadhon an bunús sin 
a cheanglaítear leis an bpríomhchuspóir nó leis an bpríomh-chomhpháirt.7 Go heisceachtúil, i 
gcás ina bhfuil roinnt cuspóirí nó comhpháirteanna comhaimseartha ag beart, atá nasctha ar 
bhealach doscartha, gan cuspóirí nó comhpháirt amháin díobh a bheith tánaisteach agus 
indíreach i ndáil leis an gceann eile/na cinn eile, caithfidh an beart sin a bheith bunaithe ar na 
bunúis dlí chomhfhreagracha éagsúla.8 Ní bheifí in ann é sin a dhéanamh, áfach, ach amháin 
sa chás nach bhfuil na nósanna imeachta atá leagtha síos do na bunúis dlí faoi seach ar 
neamhréir lena chéile agus mura mbaineann siad an bonn de cheart Pharlaimintí na hEorpa.9 
Ina theannta sin, caithfidh an beart a roghnófar cineál forordaithe an ghnímh reachtaigh a 
chomhlíonadh nuair a shonraítear é sa Chonradh. 

IV - Oiriúnacht Airteagal 322(1)(a) mar bhunús dlí 

Le hAirteagal 322(1)(a) CFAE, a úsáidtear mar bhonn dlí, forchuirtear cineál sonrach gnímh 
reachtaigh, gan aon rogha a fhágáil ag reachtóir AE maidir leis sin. Sula ndéantar measúnú fiú 
an bhféadfadh Airteagal 322(1)(a) CFAE, i bhfianaise aidhm agus ábhar an togra, a bheith 
mar bhunús dlí iomchuí, ní mór a thabhairt faoi deara go ndéantar foráil in Airteagal 322(1)(a) 
don gnáthnós imeachta reachtach agus go n-éilíonn sé go nglacfaí an gníomh mar rialachán. 
Sa chás seo, is cinneadh é cineál an ghnímh atá beartaithe, mar is amhlaidh don ghníomh 
reachtach bhfuil sé beartaithe ag an togra é a leasú. Dá bhrí sin, ar fhorais fhoirmiúla, níl 
cineál an ghnímh a mholtar comhoiriúnach le hAirteagal 322(1)(a).

Mar sin ní gá, i bhfianaise aidhm agus ábhar an togra, tuilleadh measúnaithe a dhéanamh an 
bhfuil Airteagal 322 (1)(a) ina bhunús dlí iomchuí agus an bhféadfaí é a úsáid mar airteagal 
déach i dteannta Airteagal 196 CFAE. 

V - Conclúid agus moladh

Gan dochar d’aon mheasúnú i dtaobh an bhfuil an beart atá beartaithe, i bhfianaise aidhm 
agus ábhar an bhirt atá beartaithe, bunaithe go cuí ar Airteagal 196 amháin nó ar cheart é a 
bheith bunaithe ar dhá bhunús dlí nó níos mó, is cosúil gur leor é a lua i bhfianaise an chineáil 
a roghnaíodh don togra le haghaidh gníomh leasaitheach (cinneadh), ní dhealraíonn sé go 

6 Breithiúnas in An Coimisiún v an Chomhairle, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, mír 44.
7 Breithiúnas in An Coimisiún v an Chomhairle, C-137/12, EU:C:2013:675, mír 53; C-411/06 EU:C:2009:518, 
mír 46 agus an cásdlí a luaitear ann; An Pharlaimint v an Chomhairle, C-490/10, EU:C:2012:525, mír 45; An 
Pharlaimint v an Chomhairle, C-155/07, EU:C:2008:605, mír 34.
8 Cás C-211/01, An Coimisiún v an Chomhairle, ECLI:EU:C:2003:452, mír. 40; Cás C-178/03, An Coimisiún v 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, ECLI:EU:C:2006:4, míreanna 43-56. 
9 Cás C-300/89, An Coimisiún v an Chomhairle (“Dé-ocsaíd Tiotáiniam”), ECLI:EU:C:1991:244, míreanna 17-
25; Cás C-268/94, An Phortaingéil v an Chomhairle, ECLI:EU:C:1996:461.
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foirmiúil go bhfuil Airteagal 322(1)(a) CFAE mar bhunús dlí iomchuí don togra le haghaidh 
cinnidh lena leasaítear an Cinneadh maidir leis an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta, mar 
go ndéantar foráil ann maidir le rialachán a ghlacadh cé gur cinneadh é an gníomh 
leasaitheach atá i gceist.

Ag an gcruinniú a bhí aige an 2 Meán Fómhair 2020, chinn an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, 
dá réir sin, d’aon toil10, a mholadh don Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus 
um Shábháilteacht Bia Airteagal 322(1)(a) CFAE a bhaint de bhunús dlí an chinnidh atá 
beartaithe. 

Le dea-mhéin,

Adrián Vázquez Lázara

10 Bhí na daoine seo a leanas i láthair ag an vótáil chríochnaitheach: Adrián Vázquez Lázara (Cathaoirleach), 
Ibán García Del Blanco (Leas-Chathaoirleach), Raffaele Stancanelli (Leas-Chathaoirleach), Patrick Breyer, 
Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles 
Lebreton, Emmanuel Maurel, Karen Melchior, Emil Radev, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane 
Séjourné, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos.
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LITIR ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT RÉIGIÚNACH

An tUas. Pascal Canfin
A Chathaoirligh
An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
AN BHRUISÉIL

Ábhar: Togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir le Sásra Aontais um Chosaint 
Shibhialta. (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

A Cathaoirligh, a chara,

Faoin nós imeachta thuasluaite, iarradh ar an gCoiste um Fhorbairt tuairim a chur faoi bhráid 
do choiste. Ag a chruinniú an 29 Meitheamh 2020, chinn Comhordaitheoirí an choiste an 
tuairim a sheoladh i bhfoirm litreach.

Rinne an Coiste um Fhorbairt breithniú ar an ábhar ag a chruinniú an 15 Iúil 2020. Ag a 
chruinniú1, chinn sé a iarraidh ar an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a ionchorprú:

Le dea-mhéin,

Tomas Tobé

LEASUITHE

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) De bhrí go bhfuil méadú ar 
mhinicíocht, ar dhéine agus ar chastacht 

1 Bhí na daoine seo a leanas i láthair ag an vótáil chríochnaitheach: Tomas Tobé (Cathaoirleach agus rapóirtéir 
don tuairim), Pierrette Herzberger‑Fofana (1ú Leas-Chathaoirleach), Chrysoula Zacharopoulou (3ú Leas-
Chathaoirleach), Erik Marquardt (4ú Leas-Chathaoirleach). Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, 
Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna 
Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Ádám 
Kósa, Pierfrancesco Majorino, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Marc Tarabella, Patrizia 
Toia, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok.
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na dtubaistí nádúrtha ar fud an domhain 
mar gheall ar an athrú aeráide agus go 
bhfuil tíortha i mbéal forbartha, go 
háirithe na tíortha is lú forbairt agus na 
stáit oileánacha bheaga i mbéal 
forbartha, an-leochaileach, ar thaobh 
amháin, mar gheall ar an gcumas 
tearcfhorbartha atá acu oiriúnú 
d’iarmhairtí an athraithe aeráide agus iad 
a mhaolú, agus freagairt do thubaistí a 
bhaineann leis an aeráid, agus ar an 
taobh eile, dá nochtadh geografach do 
thuilte, do thriomaigh agus do dhóiteáin 
foraoise.

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) Cuireann dóiteáin foraoise saol 
daoine, slite beatha agus bithéagsúlacht i 
mbaol, bíonn méideanna móra astaíochtaí 
carbóin scaoilte mar thoradh orthu agus 
laghdaíonn siad cumas ionsúite carbóin 
an phláinéid, rud a ghéaraíonn tuilleadh 
ar an athrú aeráide. Is ábhar imní ar leith 
iad cásanna ina scriosann dóiteán foraois 
phríomhúil nó ceantair atá éillithe go 
radaighníomhach. Leis an méadú ar 
thubaistí a bhaineann leis an aeráid, lena 
n-áirítear dóiteáin foraoise, tá gá leis go 
neartófaí oibríochtaí an tSásra Aontais 
um Chosaint Shibhialta lasmuigh den 
Aontas, lena n-áirítear na gníomhaíochtaí 
lena ndírítear ar thubaistí a chosc agus 
ullmhacht ina leith;

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3 a) Chun trédhearcacht agus 
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cuntasacht a uasmhéadú do shaoránaigh 
an Aontais, ba cheart don Choimisiún 
treoir a thabhairt ar aghaidh maidir le 
conas a dhéanfaí an cion den chaiteachas 
a chuirtear i gcrích tríd an Sásra Aontais 
um Chosaint Shibhialta ar cheart dó 
cáiliú mar Chabhair Oifigiúil um 
Fhorbairt (ODA) a thomhas;

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 12 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) I gcás inar gá, tá leas ag an Aontas i 
dtaca le freagairt d'éigeandálaí i dtríú 
tíortha. Ós rud é gur bunaíodh é go 
príomha mar líontán sábhála laistigh den 
Aontas, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo 
agus ag cur san áireamh na prionsabail 
dhaonnúla, d'fhéadfaí acmhainneachtaí 
rescEU a imscaradh lasmuigh den Aontas 
Eorpach.

(12) I gcás inar gá, tá leas ag an Aontas i 
dtaca le freagairt d'éigeandálaí i dtríú 
tíortha. Ós rud é gur bunaíodh é go 
príomha mar líontán sábhála laistigh den 
Aontas, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, i 
gcomhairle le gníomhaithe daonnúla 
roimh na hidirghabhálacha, agus na 
prionsabail dhaonnúla á gcur i gcuntas, 
d'fhéadfaí acmhainneachtaí rescEU a 
imscaradh lasmuigh den Aontas Eorpach.

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE 
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Sainaithneoidh agus cuirfidh an 
Coimisiún agus na Ballstáit sineirgí chun 
cinn idir cúnamh cosanta sibhialta agus 
cistiú le haghaidh cabhair dhaonnúil arna 
gcur ar fáil ag an Aontas agus ag na 
Ballstáit agus oibríochtaí freagartha le 
haghaidh géarchéimeanna daonnúla i ndáil 
le hathléimneacht ó thubaistí lasmuigh den 
Aontas á bpleanáil.

2. Sainaithneoidh agus cuirfidh an 
Coimisiún agus na Ballstáit sineirgí chun 
cinn idir cúnamh cosanta sibhialta agus 
cistiú le haghaidh cabhair dhaonnúil arna 
gcur ar fáil ag an Aontas agus ag na 
Ballstáit agus oibríochtaí freagartha le 
haghaidh géarchéimeanna daonnúla i ndáil 
le hathléimneacht ó thubaistí lasmuigh den 
Aontas á bpleanáil, i gcomhairle le 
gníomhaithe daonnúla lena n-áirítear 
gníomhaithe áitiúla agus údaráis áitiúla 
aon uair is féidir.



PE652.637v02-00 64/93 RR\1212605GA.docx

GA

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 a 
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 16 – mír 2

 An téacs atá ann Leasú

(9a) in Airteagal 16, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad mhír 2:

2. Féadfar idirghabhálacha faoin 
Airteagal seo a sheoladh mar idirghabháil 
cúnaimh uathrialach nó mar rannchuidiú le 
hidirghabháil faoi stiúir eagraíocht 
idirnáisiúnta. Beidh comhordú an Aontais 
comhtháite go hiomlán leis an gcomhordú 
foriomlán atá á sholáthar ag Oifig na 
Náisiún Aontaithe um Chomhordú Gnóthaí 
Daonnúla (OCHA), agus tabharfar meas ar 
a ról ceannaireachta. I gcás tubaistí de 
dhéantús an duine nó éigeandálaí casta, 
áiritheoidh an Coimisiún 
comhsheasmhacht leis an gComhdhearcadh 
Eorpach maidir le Cabhair Dhaonnúil (*), 
agus urraim do phrionsabail dhaonnúla.

2. Féadfar idirghabhálacha faoin 
Airteagal seo a sheoladh mar idirghabháil 
cúnaimh uathrialach nó mar rannchuidiú le 
hidirghabháil faoi stiúir eagraíocht 
idirnáisiúnta. Beidh comhordú an Aontais 
comhtháite go hiomlán leis an gcomhordú 
foriomlán atá á sholáthar ag Oifig na 
Náisiún Aontaithe um Chomhordú Gnóthaí 
Daonnúla (OCHA), agus tabharfar meas ar 
a ról ceannaireachta. I gcás tubaistí de 
dhéantús an duine nó éigeandálaí casta, 
rachaidh an Coimisiún, aon uair is féidir, i 
gcomhairle le gníomhaithe daonnúla lena 
n-áirítear gníomhaithe áitiúla agus 
comhsheasmhacht leis an gComhdhearcadh 
Eorpach maidir le Cabhair Dhaonnúil (*), 
agus urraim do phrionsabail dhaonnúla a 
áirithiú aige.
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TUAIRIMTUAIRIM ÓN gCOISTE UM BUISÉID

chuig an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia

ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
lena leasaítear Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir leis an Sásra Aontais um 
Chosaint Shibhialta
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Rapóirtéir don tuairim: Niclas Herbst
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RÉASÚNÚ GEARR

Is geal leis an Rapóirtéir an togra le haghaidh athbhreithniú spriocdhírithe a dhéanamh ar 
reachtaíocht reatha an tSásra Aontais um Chosaint Shibhialta (SACS) agus é mar aidhm leis a 
áirithiú go mbeidh an tAontas agus na Ballstáit ullmhaithe ar bhonn níos fearr do 
ghéarchéimeanna sa todhchaí. Meabhraíonn an Rapóirtéir go bhfuil SACS ar cheann de na 
léirithe is follasaí de bhunluach dlúthpháirtíochta AE. Mar sin féin, rinne géarchéim leanúnach 
COVID-19 na teorainneacha a bhaineann leis an leagan amach mar atá sé faoi láthair a thabhairt 
chun solais go follasach, agus gan ar chumas an tSásra freagairt go hiomlán d’fhormhór na n-
iarrataí ar chúnamh a fuarthas ó na Ballstáit, ó Stáit rannpháirteacha agus ó thríú tíortha. Dá réir 
sin, tá an Rapóirtéir deimhin de nach foláir dúinn ullmhú níos fearr ar leibhéal an Aontais i 
gcomhair rioscaí ar de chineál trasteorann iad agus i gcomhair tubaistí ar mhórscála a 
bhféadfadh tionchar a bheith acu ar roinnt Ballstát ag an am céanna, ag a mbeadh mórthionchar 
agus acmhainneacht shuntasach ó thaobh corraíola de.

Creideann an Rapóirtéir go láidir go bhfuil gá le himchlúdach airgeadais uaillmhianach a bheith 
ann agus a bheadh ar aon dul le leibhéal uaillmhéine SACS, a ndearnadh athchóiriú air le déanaí, 
agus go háirithe le leagan amach ‘rescEU’, an cúltaca tiomanta d’acmhainneachtaí freagartha 
le ceannas agus rialú ar leibhéal an Aontais. Cuireann sé in iúl gur geal leis an togra ón 
gCoimisiún EUR 1 268 282 000 a bhaint as ceannteideal 5 ‘Athléimneacht, Slándáil agus 
Cosaint’ agus EUR 2 187 620 000 (i bpraghsanna reatha) as Ionstraim nua Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh, don tréimhse 2021-2027, a shlógfar mar ioncam sannta seachtrach trí 
chumhachtú dá bhforáiltear sa Chinneadh nua maidir le hAcmhainní Dílse. Tá earcú 134 bhall 
foirne breise i gceist leis an togra freisin, 30 díobh faoin gCinneadh seo.

Measann an Rapóirtéir go bhfuil an clúdach beartaithe, lena ndéanfaí togra bunaidh mhí na 
Bealtaine 2018 a mhéadú faoi thrí beagnach, agus leibhéil an lín foirne comhréireach le cuspóir 
agus raon feidhme an athbhreithnithe spriocdhírithe seo. Glacann sé leis, i bhfianaise 
mhainneachtain reatha an tSásra freagairt do riachtanais na mBallstát i leith cúnaimh agus cistiú 
breise a fháil, a rinneadh a shlógadh i gcomhair carnadh leighis agus eitiltí aisdúichithe le linn 
ghéarchéim COVID-19, gur léir anois, fiú don Chomhairle, nach cás réadúil é laghdú a 
dhéanamh ar chistiú SACS sa chéad CAI eile. Ba cheart go dtabharfaí faoi deara freisin go 
mbeidh coigiltis shuntasacha do bhuiséid náisiúnta na mBallstát mar thoradh ar acmhainní a 
chomhthiomsú ar an mbealach is fearr agus barainneacht scála a ghiniúint trí infheistíochtaí 
cliste ar leibhéal an Aontais.

Cuireann an Rapóirtéir in iúl gur geal leis roinnt tograí le haghaidh cúrsaí buiséadacha a 
shimpliú agus solúbthacht bhuiséadach a mhéadú, amhail an modh bainistithe indírigh atá 
curtha leis agus tabhairt anonn uathoibríoch na leithreasuithe nár úsáideadh i gcomhair 
gníomhaíochtaí freagartha go dtí bliain N+1. Mar sin féin, ní aontaíonn sé le scriosadh an 
miondealaithe ar chaiteachas de réir an cholúin in Iarscríbhinn I, ós rud é go bhfuil tábhacht leis 
do na comhreachtóirí chun cuntas a choinneáil ar dháileadh coibhneasta an chaiteachais ó 
thaobh coisc, ullmhachta agus freagartha de. Déantar solúbthacht leordhóthanach a ráthú leis 
an bhféidearthacht an Iarscríbhinn a leasú trí bhíthin gníomh tarmligthe.

Is geal leis an Rapóirtéir an úsáid a d’fhéadfadh ERCC agus na Ballstáit a bhaint as bonneagair 
spáis an Aontais amhail Copernicus, Galileo, Feasacht Staide an Spáis agus GOVSATCOM, a 
sholáthraíonn uirlisí tábhachtacha ar leibhéal an Aontais chun freagairt d’éigeandálaí 
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inmheánacha agus seachtracha. Ba cheart leas iomlán a bhaint as na sineirgí atá idir na huirlisí 
éagsúla agus ba cheart na Ballstáit a spreagadh go gníomhach chun úsáid a baint as an tseirbhís 
sin. 

Is mian leis an Rapóirtéir béim a chur ar a thábhachtaí atá sé clúdach geografach cuí a áirithiú 
agus réamhshuíomh á dhéanamh ar acmhainneachtaí rescEU i moil lóistíochta laistigh den 
Aontas, ionas go mbeidh gach Ballstát in ann tairbhe a bhaint as úsáid na sócmhainní sin ar 
bhealach atá chomh héifeachtúil agus chomh gasta céanna.

Cuireann an Rapóirtéir i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé cáilíocht na soláthairtí leighis agus 
trealaimh a soláthraíodh faoin Sásra a sheiceáil. Tá sé léirithe go soiléir ag géarchéim COVID-
19 an gá atá leis an méid sin, go háirithe i gcás soláthair ó mhonaróirí atá lasmuigh den Aontas. 

Cuireann an Rapóirtéir béim freisin ar an ngá atá le leasanna airgeadais an Aontais a chosaint 
go leormhaith, go háirithe i bhfianaise na húsáide beartaithe a bhainfear as an modh bainistithe 
indírigh.  Is mian leis an ról tábhachtach atá ag Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh 
(‘OIPE’) ina leith sin a thabhairt chun suntais.

Ar deireadh, cuireann an Rapóirtéir in iúl gur geal leis na forálacha feabhsaithe maidir le 
hinfheictheacht chúnamh AE trí SACS in Airteagal 20a agus is mian leis a chur i bhfios go 
láidir an gá atá le cumarsáid phoiblí réamhghníomhach ó na Ballstáit maidir le hoibríochtaí arna 
gcistiú faoin Sásra Aontais.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Buiséid ar an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Agus aitheantas á thabhairt do 
phríomhchúram na mBallstát tubaistí 
nádúrtha nó tubaistí de dhéantús an duine a 
chosc agus chun ullmhú agus freagairt do 
na tubaistí sin, cuireann Sásra an Aontais 
dlúthpháirtíocht idir na Ballstáit chun cinn 
i gcomhréir le hAirteagal 3(3) den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach.

(2) Agus aitheantas á thabhairt do 
phríomhchúram na mBallstát maidir le 
tubaistí nádúrtha nó tubaistí de dhéantús an 
duine a chosc agus chun ullmhú agus 
freagairt do na tubaistí, cuireann an Sásra 
Aontais, lena n-áirítear rescEU, 
dlúthpháirtíocht idir na Ballstáit chun cinn 
i gcomhréir le hAirteagal 3(3) den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach trí 
acmhainneachtaí reatha na mBallstát a 
neartú agus trína áirithiú go mbeidh 
ullmhacht agus freagairt éifeachtach i 
gcás nach leor na hacmhainneachtaí sin.



PE652.637v02-00 68/93 RR\1212605GA.docx

GA

Leasú 2

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Léiríodh leis an taithí ar phaindéim 
COVID-19 nach bhfacthas a leithéid riamh 
roimhe go bhfuil éifeachtacht an Aontais i 
dtaca le géarchéim a bhainistiú, teoranta 
mar gheall ar raon feidhme a chreata 
rialachais, agus mar gheall ar leibhéal 
ullmhachta an Aontais i gcás tubaistí a 
mbeidh tionchar acu ar fhormhór na 
mBallstát.

(3) Léiríodh leis an taithí ar phaindéim 
COVID-19 nach bhfacthas a leithéid riamh 
roimhe go bhfuil éifeachtacht an Aontais i 
dtaca le géarchéim a bhainistiú, teoranta 
mar gheall ar raon feidhme a chreata 
rialachais, agus mar gheall ar leibhéal 
ullmhachta an Aontais i gcás tubaistí a 
mbeidh tionchar acu ar fhormhór na 
mBallstát. Thairis sin, is léir nach bhfuil 
na Ballstáit ullmhaithe go leor i gcoinne 
tubaistí a bhíonn níos déine agus níos 
casta ná mar a bhí agus a mbíonn 
iarmhairtí forleathana, fadtéarmacha 
agus domhanda acu, amhail paindéim ar 
mhórscála. Tá sé bunriachtanach, dá bhrí 
sin, go ndéanfar gníomhaíochtaí cosanta 
sibhialta na mBallstát a chomhordú ar 
bhonn níos fearr agus go ndéanfar 
rescEU a threisiú.

Leasú 3

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) I bhfianaise an taithí a fuarthas ó 
ráig COVID-19, agus aird á tabhairt ar 
an ngá atá le feabhas a chur ar chumas 
freagartha an Aontais i réimsí na sláinte 
agus na cosanta sibhialta, ba cheart 
rescEU a threisiú go suntasach chun 
feabhas a chur ar a fheidhmíocht i ngach 
ceann de na trí cholún den Sásra Aontais: 
cosc, ullmhacht agus freagairt.

Leasú 4

Togra le haghaidh Cinnidh
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Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Chun bheith níos ullmhaithe nuair a 
thabharfaidh teagmhais den sórt seo ár 
ndúshlán sa todhchaí, tá gá le 
gníomhaíocht phráinneach chun an Sásra 
Aontais a threisiú.

(5) Chun bheith níos ullmhaithe nuair a 
thabharfaidh teagmhais den sórt seo ár 
ndúshlán sa todhchaí, tá gá le 
gníomhaíocht phráinneach chun an Sásra 
Aontais a threisiú. Ba cheart go mbeadh 
treisiú an tSásra Aontais ina chomhlánú 
ar bheartais agus Cistí an Aontais agus 
níor cheart go mbeadh sé ina ionadú do 
prionsabal na hathléimneachta ó 
thubaistí a phríomhshruthú isteach sna 
beartais agus sna Cistí sin.

Leasú 5

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Chun pleanáil a fheabhsú i dtaca le 
cosc agus ullmhacht, ba cheart don Aontas 
tacú le cur chun cinn na hinfheistíochta i 
dtaca le cosc ar thubaistí ar fud na n-
earnálacha, agus i dtaca le cuir chuige 
cuimsitheacha maidir le bainistiú riosca atá 
ina mbonn leis an gcosc agus leis an 
ullmhacht, ag cur san áireamh cur chuige i 
leith gach cineál guaise, cur chuige atá 
bunaithe ar an éiceachóras agus ar an 
tionchar is dócha a bheidh ag an athrú 
aeráide, i ndlúthchomhar leis an bpobal 
eolaíochta ábhartha agus le 
príomhoibreoirí eacnamaíocha. Chun na 
críche sin, ba cheart cuir chuige trasearnála 
agus uile-ghuaiseacha a chur ar thús 
cadhnaíochta agus a bhunú ar spriocanna 
athléimneachta ar fud an Aontais, 
spriocanna a úsáidfear chun sainiú 
bonnlíne a chruthú i dtaca le 
hacmhainneachtaí agus le hullmhacht. 
Feidhmeoidh an Coimisiún i gcomhar leis 
na Ballstáit agus spriocanna 
athléimneachta ar fud an Aontais á sainiú 

(6) Chun pleanáil a fheabhsú i dtaca le 
cosc agus ullmhacht , ba cheart don Aontas 
infheistíocht a neartú i dtaca le cosc ar 
thubaistí ar fud na n-earnálacha, agus i 
dtaca le cuir chuige chuimsitheacha maidir 
le bainistiú riosca atá ina mbonn leis an 
gcosc agus leis an ullmhacht, ag cur san 
áireamh cur chuige i leith gach cineál 
guaise, cur chuige atá bunaithe ar an 
éiceachóras agus ar an tionchar is dócha a 
bheidh ag an athrú aeráide, i 
ndlúthchomhar leis an bpobal eolaíochta 
ábhartha agus le príomhoibreoirí 
eacnamaíocha, agus leis na húdaráis 
réigiúnacha agus áitiúla, ar 
príomhghníomhaithe iad sa timthriall 
bainistithe tubaistí, mar aon leis an tríú 
earnáil agus na heagraíochtai deonacha 
atá ag feidhmiú sa réimse. Chun na críche 
sin, ba cheart cuir chuige thrasearnála agus 
uile-ghuaiseacha a chur ar thús 
cadhnaíochta agus a bhunú ar spriocanna 
athléimneachta ar fud an Aontais, 
spriocanna a úsáidfear chun sainiú 
bonnlíne a chruthú i dtaca le 
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aige. hacmhainneachtaí agus le hullmhacht. Ba 
cheart don Choimisiún oibriú i gcomhar 
leis na Ballstáit agus le Parlaimint na 
hEorpa agus spriocanna athléimneachta ar 
fud an Aontais á sainiú aige, agus aon 
phlean oibríochtúil práinnfhreagartha atá 
cheana ann ar an leibhéal naisiúnta, 
réigiúnach nó áitiúil a chur san áireamh.

Leasú 6

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Chun a áirithiú go ndéanfar 
tubaistí a chosc go héifeachtúil, ba cheart 
tástálacha struis agus próiseas le 
haghaidh deimhniú na gcumas 
freagartha a mheas mar 
phríomghnéithe. Tá gá le measúnuithe 
riosca rialta ar an leibhéal réigiúnach 
agus áitiúil chun go mbeidh na húdaráis 
náisiúnta in ann bearta a dhéanamh chun 
athléimneacht a thréisiú i gcás inar gá, 
lena n-áirítear trí úsáid a bhaint as cistí 
de chuid an Aontais atá cheana ann. Leis 
na measúnuithe riosca sin, ba cheart díriú 
ar na gnéithe atá sonrach do gach 
réigiún, amhail gníomhaíocht 
sheismeach, tuilte a tharlaíonn go minic 
nó dóiteáin foraoise. Ba cheart leibhéal 
an chomhair trasteorann a áireamh sna 
measúnuithe sin freisin, chun go mbeidh 
faisnéis mhionsonraithe ag an Sásra 
Aontais maidir leis na hacmhainneachtaí 
atá ar fáil go háitiúil ionas gur féidir an 
idirghabháil sin a dhéanamh níos 
spriocdhírithe.

Leasú 7

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 6 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6b) Ba cheart go mbeadh sé i gceist le 
forbairt spriocanna de chuid an Aontais 
maidir le hathléimneacht ar thubaistí 
chun tacú le gníomhaíochtaí coisctheacha 
agus ullmhachta, measúnú cruinn a 
dhéanamh ar na hiarmhairtí sóisialta 
fadtéarmacha a tugadh faoi deara le linn 
an chead chéim iar-éigeandála arna 
bainistiú ag gníomhaireachtaí cosanta 
sibhialta, agus na hiarmhairtí sin a chur 
san áireamh, agus aird ar leith á tabhairt 
ar na daoine is leochailí.

Leasú 8

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Ba cheart don Sásra Aontais úsáid a 
bhaint as bonneagair spáis an Aontais 
amhail Clár an Aontais um Fhaire agus um 
Fhaireachán na Cruinne (Copernicus), 
Galileo, Feasacht Staide an Spáis agus 
GOVSATCOM, a soláthraíonn uirlisí 
tábhachtacha ar leibhéal an Aontais chun 
freagairt d'éigeandálaí inmheánacha agus 
seachtracha. Tugann Córais Bainistithe 
Éigeandálaí Copernicus tacaíocht d’ERCC 
le linn na gcéimeanna éigeandála éagsúla 
ón luathrabhadh agus ón gcosc go dtí an 
tubaiste agus an téarnamh. Tá 
GOVSATCOM chun acmhainneacht 
cumarsáide satailíte sláine a sholáthar atá 
curtha in oiriúint go sonrach do riachtanais 
úsáideoirí institiúideacha i mbainistiú 
éigeandálaí. Is é clár Galileo an chéad 
bhonneagar domhanda loingseoireachta 
agus suite satailíte a ceapadh go sonrach 
chun críoch sibhialta san Eoraip agus ar 
fud an domhain, agus féadtar é a úsáid i 
réimsí eile amhail bainistiú éigeandálaí, 
lena n-áirítear gníomhaíochtaí 
luathrabhaidh. Ar sheirbhísí Galileo, 
áireofar seirbhís éigeandála, a chraolann 

(9) Ba cheart don Sásra Aontais úsáid a 
bhaint as bonneagair spáis an Aontais 
amhail Clár an Aontais um Fhaire agus um 
Fhaireachán na Cruinne (Copernicus), 
Galileo, Feasacht Staide an Spáis agus 
GOVSATCOM, a soláthraíonn uirlisí 
tábhachtacha ar leibhéal an Aontais chun 
freagairt d'éigeandálaí inmheánacha agus 
seachtracha. Tugann Córais Bainistithe 
Éigeandálaí Copernicus tacaíocht d’ERCC 
le linn na gcéimeanna éigeandála éagsúla 
ón luathrabhadh agus ón gcosc go dtí an 
tubaiste agus an téarnamh. Tá 
GOVSATCOM chun acmhainneacht 
cumarsáide satailíte sláine a sholáthar atá 
curtha in oiriúint go sonrach do riachtanais 
úsáideoirí institiúideacha i mbainistiú 
éigeandálaí. Is é clár Galileo an chéad 
bhonneagar domhanda loingseoireachta 
agus suite satailíte a ceapadh go sonrach 
chun críoch sibhialta san Eoraip agus ar 
fud an domhain, agus féadtar é a úsáid i 
réimsí eile amhail bainistiú éigeandálaí, 
lena n-áirítear gníomhaíochtaí 
luathrabhaidh. Ar sheirbhísí Galileo, 
áireofar seirbhís éigeandála, a chraolann 
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rabhaidh trí chomharthaí astaithe, maidir le 
tubaistí nádúrtha nó éigeandálaí eile i 
réimsí áirithe. Ba cheart do na Ballstáit a 
bheith in ann an tseirbhís sin a úsáid. I 
gcás ina gcinnfidh siad an tseirbhís a úsáid, 
chun an córas a bhailíochtú, ba cheart 
dóibh na húdaráis náisiúnta atá inniúil ar an 
tseirbhís éigeandála sin a úsáid a 
shainaithint agus fógra a thabhairt don 
Choimisiún ina leith.

rabhaidh trí chomharthaí astaithe, maidir le 
tubaistí nádúrtha nó éigeandálaí eile i 
réimsí áirithe. I bhfianaise a 
hachmainneachta chun beatha daoine a 
shábháil agus an comhordú ar 
ghníomhaíochtaí éigeandála a éascú, ba 
cheart na Ballstáit a spreagadh le húsáid a 
bhaint as an tseirbhís sin. I gcás ina 
gcinnfidh siad an tseirbhís a úsáid, chun an 
córas a bhailíochtú, ba cheart dóibh na 
húdaráis náisiúnta atá inniúil ar an tseirbhís 
éigeandála sin a úsáid a shainaithint agus 
fógra a thabhairt don Choimisiún ina leith.

Leasú 9

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9a) Ba cheart an Sásra Aontais agus 
rescAE a fhorbairt chun freagairt go 
héifeachtach do réimse leathan 
éigeandálaí, arb é an t-athrú aeráide is 
siocair le go leor díobh. Tá méadú tagtha 
ar mhinicíocht agus ar dhéine na 
dtubaistí nádúrtha laistigh agus lasmuigh 
den Aontas le blianta beaga anuas, lena 
n-áirítear i limistéir nárbh ann dóibh 
cheana. Is den ríthábhacht é, dá bhrí sin, 
go n-áireofaí acmhainneachtaí 
leordhóthanacha leis an Sásra Aontais 
chun dul i ngleic le tarluithe 
méadaitheacha na dtubaistí nádúrtha, 
amhail dóiteáin foraoise agus tuilte.

Leasú 10

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Chun go mbeadh an acmhainneacht 
oibríochtúil ann chun freagairt go gasta 
d'éigeandáil mhórscála nó do theagmhas 

(10) Chun go mbeadh an acmhainneacht 
oibríochtúil ann chun freagairt go mear 
d'éigeandáil mhórscála nó do theagmhas 
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lena ngabhann dóchúlacht íseal ach 
tionchar mór amhail paindéim COVID-19, 
ba cheart an fhéidearthacht a bheith ag an 
Aontas acmhainneachtaí rescEU a fháil, a 
fháil ar cíos, ar léas nó ar conradh chun 
bheith in ann cuidiú leis na Ballstáit a 
rinneadh a threascairt de dheasca 
éigeandálaí mórscála, i gcomhréir leis an 
inniúlacht tacaíochta i réimse na cosanta 
sibhialta agus aird ar leith á tabhairt ar 
dhaoine leochaileacha. Déanfar na 
hacmhainneachtaí sin a shuíomh roimh ré i 
moil lóistíochta laistigh den Aontas, nó ar 
chúiseanna straitéiseacha, trí líonraí 
iontaofa de mhoil mar shampla Iostaí 
Freagartha Daonnúla na Náisiún Aontaithe.

lena ngabhann dóchúlacht íseal ach 
tionchar mór amhail paindéim COVID-19, 
ba cheart an fhéidearthacht a bheith ag an 
Aontas acmhainneachtaí rescEU a fháil, a 
fháil ar cíos, ar léas nó ar conradh chun 
bheith in ann cuidiú leis na Ballstáit a 
rinneadh a threascairt de dheasca 
éigeandálaí mórscála, i gcomhréir leis an 
inniúlacht tacaíochta i réimse na cosanta 
sibhialta agus aird ar leith á tabhairt ar 
dhaoine leochaileacha. Déanfar na 
hacmhainneachtaí sin a shuíomh roimh ré i 
moil lóistíochta laistigh den Aontas, nó ar 
chúiseanna straitéiseacha agus a bhfuil 
údar cuí leo, trí líonraí iontaofa de mhoil 
mar shampla Iostaí Freagartha Daonnúla na 
Náisiún Aontaithe. Ba cheart do rescEU 
sineirgí a mhéadú i measc na mol 
lóistíochta náisiúnta ionas go ndéanfar 
freagairt oibríochtúil níos éifeachtaí a 
éascú, chun acmhainneacht réigiúnach a 
spreagadh agus chun rannchuidiú leis an 
gcuspóir fadtéarmach i leith solúbthacht 
uasta agus an cumas chun freagairt do 
chineálacha iomadúla tubaistí a ráthú, 
nach bhfuil taobh leis an bpaindéim 
reatha. Agus leas á bhaint as an 
dlúthrannpháirtíocht atá aige le húdaráis 
na mBallstát, ba cheart an Sásra Aontais 
a úsáid chun faisnéis a bhailiú i dtaobh 
na n-acmhainneachtaí náisiúnta atá ar 
fáil sna Ballstáit ina bhfuil na moil 
óstáilte agus chun measúnú a dhéanamh 
ar ullmhacht na gcóras náisiúnta 
géarchéime agus na n-údarás cosanta 
sibhialta, ionas go mbeifear in ann moltaí 
nithiúla tírshonracha a éisiúint ar 
mhaithe lena bhfeabhsú tuilleadh.

Leasú 11

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10a) I bhfianaise luach na 
dlúthpháirtíochta atá comhaontaithe go 
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coiteann, tá ról lárnach ag an Aontas i 
dtaca le dlús a chur leis an dul chun cinn 
ionsar an sprioc maidir le seirbhísí sláinte 
ar ardchaighdeán a sholáthar go cothrom 
agus go huilíoch a bhaint amach mar 
bhonn do bheartais an Aontais i réimse 
na cosanta sibhialta.

Leasú 12

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ós rud é go soláthraítear breisluach 
suntasach don Aontas as acmhainneachtaí 
rescEU le haghaidh oibríochtaí freagartha 
faoin Sásra Aontais a imscaradh trí 
fhreagairt éifeachtach agus mhear a áirithiú 
do dhaoine i gcásanna éigeandálaí, ba 
cheart oibleagáidí breise maidir le 
hinfheictheacht a thabhairt go mbeidh an 
tAontas Eorpach ar thús cadhnaíochta.

(16) Ós rud é go soláthraítear breisluach 
suntasach don Aontas as acmhainneachtaí 
rescEU le haghaidh oibríochtaí freagartha 
faoin Sásra Aontais a imscaradh trí 
fhreagairt éifeachtach agus mhear a áirithiú 
do dhaoine i gcásanna éigeandálaí, ba 
cheart oibleagáidí breise maidir le 
hinfheictheacht a chur i bhfeidhm chun 
faisnéis a thabhairt do shaoránaigh agus 
meáin an Aontais agus freisin chun an 
tAontas a chur ar thús cadhnaíochta. Ba 
cheart go bhfaigheadh na húdaráis 
náisiúnta treoirlínte cumarsáide ón 
gCoimisiún do gach idirghabháil ar leith 
chun a áirithiú go ndéanfar ról an 
Aontais a phoibliú go hiomchuí.

Leasú 13

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Chun an tsolúbthacht a mhéadú 
agus chun an buiséad a chur chun feidhme 
ar an tslí is fearr is féidir, ba cheart an 
bhainistíocht indíreach a áireamh mar 
mhodh cur chun feidhme buiséid.

(17) Chun solúbthacht a mhéadú agus 
chun cur chun feidhme optamach an 
bhuiséid a bhaint amach, ba cheart go 
ndéanfaí foráil leis an gCinneadh seo 
maidir le bainistiú indíreach a úsáid mar 
mhodh forghníomhaithe buiséid, ach 
amháin i gcás ina bhfuil údar cuí leis mar 
thoradh ar nádúr agus ábhar na 
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gníomhaíochta lena mbaineann.

Réasúnú

Ba cheart tosaíocht a thabhairt, i gcás inar féidir, do bhainistiú díreach ag an gCoimisiún, 
lena n-áirítear toscaireachtaí an Aontais. Níor cheart úsáid a bhaint as bainistiú indíreach 
ach amháin nuair is féidir a léiriú go soiléir gur modh níos éifeachtaí agus éifeachtúla gurb 
ea an modh sin chun an cineál gníomhaíochta atá i gceist a chur chun feidhme.

Leasú 14

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 17 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17a) I gcomhréir le hAirteagal 155 de 
Rialachán (AE, Euratrom) 2018/1046 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle1a (‘an Rialachán 
Airgeadais’), ba cheart do na heintitis a 
liostaítear in Airteagal 62(1)(c) den 
Rialachán sin agus in Airteagal 25(2) den 
Chinneadh seo a n-oibleagáidí 
tuairiscithe a chomhlíonadh go bliantúil. 
Tá na ceanglais tuairiscithe do na 
heintitis sin leagtha síos sa chomhaontú 
fíorúcháin dá dtagraítear in Airteagal 
130(3) den Rialachán Airgeadais.
____________________
1a Rialachán (AE, Euratom) 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).
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Réasúnú

Ós rud é gur modh nua cur chun feidhme é bainistiú indíreach faoi SACS, tá sé tábhachtach 
oibleagáidí tuairiscithe na n-eintiteas a fheidhmíonn faoi bhainistiú indíreach de réir mar a 
leagtar síos iad in Airteagal 155 den Rialachán Airgeadais a mheabhrú.

Leasú 15

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) D'fhonn intuarthacht agus 
éifeachtacht fhadtéarmach a chur chun 
cinn, agus Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE 
á chur chun feidhme, ba cheart don 
Choimisiún cláir oibre bhliantúla nó 
ilbhliantúla a ghlacadh ina léirítear na 
leithdháiltí atá beartaithe. Ba cheart go 
gcabhródh sé sin le tuilleadh solúbthachta a 
bheith ag an Aontas i dtaca le forghníomhú 
an bhuiséid agus, dá bharr sin, feabhas a 
chur ar a chuid gníomhaíochtaí maidir le 
cosc agus ullmhacht.

(18) Chun intuarthacht agus éifeachtacht 
fhadtéarmach a chur chun cinn, agus 
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE á chur 
chun feidhme, ba cheart don Choimisiún, i 
gcomhairle le geallsealbhóirí agus 
institiúidí ábhartha, cláir oibre bhliantúla 
agus ilbhliantúla a ghlacadh ina léirítear na 
leithdháiltí atá beartaithe. Ba cheart go 
gcabhródh sé sin le tuilleadh solúbthachta a 
bheith ag an Aontas i dtaca le forghníomhú 
an bhuiséid agus, dá bharr sin, feabhas a 
chur ar a chuid gníomhaíochtaí maidir le 
cosc agus ullmhacht.

Leasú 16

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18a) Trí chúltaiscí straitéiseacha breise 
agus stoc-chairn bhreise de chuid an 
Aontais a bhunú agus a bhainistiú faoin 
gClár EU4Health, ba cheart go 
gcomhlánófaí cúlchistí frithghníomhacha 
rescEU.

Leasú 17

Togra le haghaidh cinnidh
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Aithris 22 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22a) Leis an Sásra Aontais, ba cheart 
go bhféadfaí na Ballstáit ranníocaíochtaí 
breise deonacha a dhéanamh freisin.

Leasú 18

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) Cé go bhfuil bearta maidir le cosc 
agus ullmhacht fíor-riachtanach cur le 
stóinseacht an Aontais agus é ag dul i 
ngleic le tubaistí nádúrtha agus tubaistí de 
dhéantús an duine, ní féidir tubaistí a thuar, 
uainiú ná ollmhéid tubaistí, mar go 
dtarlaíonn siad gan choinne. Mar a léiríodh 
le linn ghéarchéim COVID-19 le déanaí, 
féadfar athrú suntasach a bheith ar na 
hacmhainní airgeadais a iarrtar ó bhliain go 
bliain chun freagairt leormhaith a áirithiú 
agus ba cheart na hacmhainní sin a chur ar 
fáil láithreach. Chun prionsabal na 
hintuarthachta agus an gá atá le freagairt go 
mear do riachtanais nua a thabhairt le 
chéile, ní mór cur chun feidhme airgeadais 
na gclár a oiriúnú dá bharr sin. Dá réir sin, 
is iomchuí tabhairt anonn leithreasuithe nár 
úsáideadh a údarú, agus a theorannú don 
bhliain dár gcionn agus a bheith dírithe go 
hiomlán ar ghníomhaíocht freagartha, sa 
bhreis ar Airteagal 12(4) den Rialachán 
Airgeadais.

(23) Cé go bhfuil bearta maidir le cosc 
agus ullmhacht fíor-riachtanach cur le 
stóinseacht an Aontais agus é ag dul i 
ngleic le tubaistí nádúrtha agus tubaistí de 
dhéantús an duine, ní féidir tubaistí a thuar, 
uainiú ná ollmhéid tubaistí, mar go 
dtarlaíonn siad gan choinne. Mar a léiríodh 
le linn ghéarchéim COVID-19 le déanaí, 
féadfar athrú suntasach a bheith ar na 
hacmhainní airgeadais a iarrtar ó bhliain go 
bliain chun freagairt leormhaith a áirithiú 
agus ba cheart na hacmhainní sin a chur ar 
fáil láithreach. Chun prionsabal na 
hintuarthachta agus an gá atá le freagairt go 
mear do riachtanais nua a thabhairt le 
chéile, ní mór cur chun feidhme airgeadais 
na gclár a oiriúnú dá bharr sin. Dá réir sin, 
is iomchuí tabhairt anonn leithreasuithe nár 
úsáideadh a údarú, agus a theorannú don 
bhliain dár gcionn agus a bheith dírithe ar 
ghníomhaíochtaí coisc, ullmhachta agus 
freagartha, sa bhreis ar Airteagal 12(4) 
den Rialachán Airgeadais.

Leasú 19

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(25) Níl Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE solúbtha 
a dóthain le go mbeidh an tAontas in ann 
infheistíochtaí i gcosc, ullmhacht agus 
freagairt a choigeartú go cuí agus, ar an 
ábhar sin, scriostar í. Ní mór a chinneadh 
roimh ré cé na leibhéil infheistíochta atá 
le leithdháileadh ar chéimeanna éagsúla 
an timthrialla i leith bainistiú riosca 
tubaiste. Fágann an easpa solúbthachta 
sin nach mbíonn an tAontas in ann 
freagairt chuí a thabhairt ar thubaistí, 
toisc nach féidir iad a thuar.

scriosta

Réasúnú

Ba cheart do na comhreachtóirí súil a choinneáil ar dháileadh coibhneasta an chistiúcháin 
de réir colúin (cosc, ullmhacht agus freagairt). Déantar solúbthacht leordhóthanach a ráthú 
leis an bhféidearthacht an Iarscríbhinn a leasú trí bhíthin gníomh tarmligthe.

Leasú 20

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 a (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) In Airteagal 4, cuirtear isteach an 
pointe seo a leanas:
4a. Ciallaíonn ‘spriocanna an Aontais 
maidir le hathléimneacht ar thubaistí’ 
cuspóirí lena mbunaítear gníomhaíochtaí 
coisctheacha agus ullmhachta chun 
cumas an Aontais agus a Bhallstát a 
áirithiú chun freagairt do thubaistí, agus 
chun a áirithiú ag an am céanna go 
bhfeidhmeoidh an margadh inmheánach 
mar is ceart i gcás ina bhféadfadh 
tionchar diúltach trasteorann a bheith ag 
tubaiste nó ag géarchéim.
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Leasú 21

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe c
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 6 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5.  Saineoidh an Coimisiún spriocanna 
athléimneachta an Aontais chun tacú le 
gníomhaíochtaí maidir le cosc agus 
ullmhacht. Áiritheofar leis na spriocanna 
athléimneachta, bonnlíne choiteann maidir 
le feidhmeanna criticiúla na sochaí a 
choinneáil ar bun, mar chosaint ar 
éifeachtaí cascáideacha de dheasca tubaiste 
lena ngabhann tionchar mór agus chun 
feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a 
áirithiú. Beidh na spriocanna bunaithe ar 
chásanna réamhbhreathnaitheacha, lena n-
áirítear tionchair an athraithe aeráide ar an 
riosca tubaiste, sonraí faoi theagmhais atá 
thart agus measúnú tionchair trasearnála 
ina dtugtar aird faoi leith ar dhaoine 
leochaileacha.

5. Saineoidh an Coimisiún spriocanna 
an Aontais maidir le hathléimneacht ar 
thubaistí chun tacú le gníomhaíochtaí 
maidir le cosc agus ullmhacht. Áiritheofar 
leis na spriocanna maidir le hathléimneacht 
ar thubaistí bonnlíne choiteann maidir le 
feidhmeanna criticiúla na sochaí a 
choinneáil ar bun, mar chosaint ar 
éifeachtaí cascáideacha de dheasca tubaiste 
lena ngabhann tionchar mór agus chun 
feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a 
áirithiú. Beidh na spriocanna bunaithe ar 
chásanna réamhbhreathnaitheacha, lena n-
áirítear tionchair an athraithe aeráide agus 
cailliúint na bithéagsúlachta ar an riosca 
tubaiste, sonraí faoi theagmhais atá thart 
agus measúnú tionchair trasearnála agus 
anailís ar an tionchar sóisialta 
fadtéarmach ar na réigiúin lena 
mbaineann,  ina dtugtar aird faoi leith ar 
dhaoine leochaileacha. Agus spriocanna 
maidir le hathléimneacht ar thubaistí á 
ndréachtú aige, díreoidh an Coimisiún go 
sonrach ar thubaistí a tharlaíonn arís 
agus arís eile i réigiúin na mBallstát agus 
molfaidh sé do na húdaráis náisiúnta 
bearta nithiúla a dhéanamh, lena n-
áirítear iad siúd atá le cur chun feidhme 
trí chistí AE a úsáid, chun an teacht aniar 
in aghaidh géarchéimeanna a neartú.

Leasú 22

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 7 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh ERCC go háirithe freagairt 
d’éigeandálaí ar leibhéal an Aontais a 
chomhordú , déanfaidh sé faireachán ar an 
bhfreagairt agus tacóidh sé léi i bhfíor-am. 
Oibreoidh ERCC i ndlúth-theagmháil leis 
na córais náisiúnta ghéarchéime le 
comhlachtaí cosanta sibhialta agus le 
comhlachtaí ábhartha an Aontais.

Déanfaidh ERCC go háirithe freagairt 
d’éigeandálaí ar leibhéal an Aontais a 
chomhordú , déanfaidh sé faireachán ar an 
bhfreagairt agus tacóidh sé léi i bhfíor-am. 
Oibreoidh ERCC i ndlúth-theagmháil leis 
na córais náisiúnta ghéarchéime le 
comhlachtaí cosanta sibhialta, le grúpaí 
deonacha ar leibhéal an phobail agus le 
comhlachtaí ábhartha an Aontais.

Leasú 23

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 – pointe a
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 8 – pointe (c) – fleasc 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- cúnamh oiliúna teicniúla a 
sholáthar do phobail áitiúla chun a 
gcumais a fheabhsú maidir lena gcéad 
fhreagairt gan chúnamh ar ghéarchéim;

Leasú 24

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8 – pointe a
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 12 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Saineoidh an Coimisiún, trí bhíthin 
gníomhartha cur chun feidhme arna 
nglacadh i gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 33(2), na hacmhainneachtaí a 
bheidh in rescEU, bunaithe ar na 
spriocanna athléimneachta dá dtagraítear in 
Airteagal 6(5), ar an gcruthú creatlaí cáis 
dá dtagraítear in Airteagal 10(1), ag cur san 
áireamh rioscaí arna sainaithint agus 
rioscaí atá ag teacht chun cinn, agus 
acmhainneachtaí agus bearnaí foriomlána 

2. Saineoidh an Coimisiún, trí bhíthin 
gníomhartha cur chun feidhme arna 
nglacadh i gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 33(2), na hacmhainneachtaí a 
bheidh in rescEU, bunaithe ar na 
spriocanna athléimneachta dá dtagraítear in 
Airteagal 6(5), ar an gcruthú creatlaí cáis 
dá dtagraítear in Airteagal 10(1), ag cur san 
áireamh rioscaí arna sainaithint agus 
rioscaí atá ag teacht chun cinn, agus 
acmhainneachtaí agus bearnaí foriomlána 
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ar leibhéal an Aontais, go háirithe i réimsí 
aerchomhrac na ndóiteán foraoise, na 
dteagmhas ceimiceach, bitheolaíoch, 
raideolaíoch agus núicléach agus na 
práinnfhreagartha leighis.

ar leibhéal an Aontais, go háirithe i réimsí 
aerchomhrac na ndóiteán foraoise, na 
dteagmhas seismeach, ceimiceach, 
bitheolaíoch, raideolaíoch agus núicléach 
agus na práinnfhreagartha leighis. 
Déanfaidh an Coimisiún an fhaisnéis faoi 
líon agus aicmiú acmhainneachtaí 
rescEU a thabhairt cothrom le dáta go 
rialta agus cuirfidh sé an fhaisnéis sin ar 
fáil go díreach d’institiúidí eile an 
Aontais.

Leasú 25

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8 – pointe a
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 12 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Maidir le hacmhainneachtaí chun dul i 
ngleic le héigeandálaí leighis, amhail 
stoc-charnadh straitéiseach agus foirne 
leighis éigeandála, áiritheoidh an 
Coimisiún go ndéanfar iad a chomhordú 
agus sineirgí a bhaint amach le cláir 
ábhartha eile de chuid an Aontais, go 
háirithe leis an gclár EU4Health, agus é 
mar chuspóir freagairt 
chomhsheasmhach a thabhairt agus 
dúbailt gníomhaíochtaí a sheachaint, rud 
a d’fhéadfadh coigilteas airgeadais a 
ghiniúint.

Leasú 26

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8 – pointe a
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 12 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is é an Coimisiún nó na Ballstáit a 
dhéanfaidh acmhainneachtaí rescEU a 
fháil, a fháil ar cíos, ar léas nó a fháil ar 

Is é an Coimisiún nó na Ballstáit a 
dhéanfaidh acmhainneachtaí rescEU a 
fháil, a fháil ar cíos, ar léas nó a fháil ar 
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conradh ar shlí eile. Feadfaidh an 
Coimisiún acmhainneachtaí rescEU a fháil, 
a fháil ar cíos ar léas nó ar conradh ar shlí 
eile chun soláthairtí a stocáil agus a 
dháileadh nó chun seirbhísí a chur ar fáil 
do na Ballstáit, trí nósanna imeachta 
soláthair i gcomhréir le rialacha airgeadais 
an Aontais. I gcás ina bhfaighidh na 
Ballstáit acmhainneachtaí rescEU, ina 
bhfaighidh siad iad ar cíos, ar léas nó ar 
conradh ar shlí eile, féadfaidh an 
Coimisiún deontais dhíreacha a 
dhámhachtain ar na Ballstáit gan glao ar 
thograí.

conradh ar shlí eile. Féadfaidh an 
Coimisiún acmhainneachtaí rescEU a fháil, 
a fháil ar cíos ar léas nó ar conradh ar shlí 
eile chun soláthairtí ardcháilíochta a 
stocáil agus a dháileadh nó chun seirbhísí a 
chur ar fáil do na Ballstáit, trí nósanna 
imeachta soláthair i gcomhréir le rialacha 
airgeadais an Aontais. I gcás ina 
bhfaighidh na Ballstáit acmhainneachtaí 
rescEU, ina bhfaighidh siad iad ar cíos, ar 
léas nó ar conradh ar shlí eile, féadfaidh an 
Coimisiún deontais dhíreacha a 
dhámhachtain ar na Ballstáit gan glao ar 
thograí.

Réasúnú

Léirigh géarchéim COVID-19 á thábhachtaí atá cáilíocht aon soláthairtí agus trealaimh 
leighis a sheiceáil, go háirithe agus iad á soláthar ó áiteanna lasmuigh den Aontas.

Leasú 27

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8 – pointe a
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 12 – mír 3 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh acmhainneachtaí rescEU á n-óstáil 
ag na Ballstáit a fhaigheann na 
hacmhainneachtaí sin, a fhaigheann ar cíos 
nó ar léas iad, nó a fhaigheann ar conradh 
ar shlí eile iad. Ní mór acmhainneachtaí 
rescEU a fhaigheann an Coimisiún, a 
fhaigheann an Coimisiún ar cíos nó ar léas 
nó ar conradh ar shlí eile, a shuíomh go 
straitéiseach roimh ré laistigh den Aontas 
chun athléimneacht an Aontais a fheabhsú. 
I gcomhairle leis na Ballstáit, féadfar 
acmhainneachtaí rescEU a fhaigheann an 
Coimisiún, a fhaigheann sé ar cíos, ar léas 
nó ar conradh ar shlí eile, féadfar iad a 
lonnú i dtríú tíortha trí líonraí iontaofa arna 
mbainistiú ag eagraíochtaí idirnáisiúnta 
ábhartha .;

Beidh acmhainneachtaí rescEU á n-óstáil 
ag na Ballstáit a fhaigheann na 
hacmhainneachtaí sin, a fhaigheann ar cíos 
nó ar léas iad, nó a fhaigheann ar conradh 
ar shlí eile iad. Ní mór acmhainneachtaí 
rescEU a fhaigheann an Coimisiún, a 
fhaigheann an Coimisiún ar cíos nó ar léas 
nó ar conradh ar shlí eile, a shuíomh go 
straitéiseach roimh ré laistigh den Aontas 
chun athléimneacht an Aontais a fheabhsú. 
I gcomhairle leis na Ballstáit agus le 
Parlaimint na hEorpa, féadfar 
acmhainneachtaí rescEU a fhaigheann an 
Coimisiún, a fhaigheann sé ar cíos, ar léas 
nó ar conradh ar shlí eile, féadfar iad a 
lonnú i dtríú tíortha trí líonraí iontaofa arna 
mbainistiú ag eagraíochtaí idirnáisiúnta 
ábhartha.
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Leasú 28

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8 – pointe b
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 12 – mír 10 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

féadfar acmhainneachtaí rescEU a 
imscaradh lasmuigh den Aontas i 
gcomhréir le míreanna 6 go 9 den Airteagal 
seo.;

féadfar acmhainneachtaí rescEU a 
imscaradh lasmuigh den Aontas i 
gcomhréir le míreanna 6 go 9 den Airteagal 
seo. Cuirfidh an Coimisiún forálacha 
sonracha i bhfeidhm chun cuntasacht 
agus úsáid cheart acmhainneachtaí 
rescEU i dtríú tíortha a ráthú, lena n-
áirítear foráil a dhéanamh maidir le 
rochtain ag oifigigh rialaithe an Aontais. 
Áiritheofar infheictheacht an tSásra 
Aontais i dtríú tíortha i gcomhréir le 
míreanna 1 agus 2 d’Airteagal 20a den 
Chinneadh seo.

Leasú 29

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe d
Cinneadh Uimh. 1313/2013/EU
Airteagal 19 – míreanna 5 agus 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) Scriostar mír 5 agus mír 6. (d) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad mhír 5 agus mír 6:

5. Déanfaidh an Coimisiún 
athbhreithniú ar an miondealú a leagtar 
amach in Iarscríbhinn I i bhfianaise 
thoradh na meastóireachta dá dtagraítear 
in Airteagal 34(3). Tabharfar de 
chumhacht don Choimisiún gníomh 
tarmligthe a ghlacadh, i gcás inar gá i 
bhfianaise imeachtaí gan choinne a 
dhéanann difear d’fhorghníomhú an 
bhuiséid nó i bhfianaise bhunú 
acmhainneachtaí rescEU, i gcomhréir le 
hAirteagal 30 chun leasú a dhéanamh ar 
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Iarscríbhinn I chun coigeartú a 
dheanamh ar na figiúirí in Iarscríbhinn I 
faoi bhreis is 10 bpointe céatadáin. Ina 
theannta sin, spreagfar an Coimisiún 
chun measúnuithe tionchair a eagrú le 
haghaidh aon togra chun Iarscríbhinn I 
agus comhairliúcháin na ngeallsealbhóirí 
ábhartha a leasú ina leith sin.
6. Más rud é, i gcás athbhreithniú 
riachtanach ar na hacmhainní 
buiséadacha atá ar fáil chun tacú le 
gníomhaíochtaí freagartha, go n-éilítear é 
sin ar mhórchúiseanna práinne, 
tabharfar de chumhacht don Choimisiún 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 30 chun leasú a 
dhéanamh ar Iarscríbhinn I chun 
coigeartú a dhéanamh ar na figiúirí i 
bpointí in Iarscríbhinn I faoi bhreis is 10 
bpointe céatadáin, laistigh de na 
leithdháiltí buiséadacha atá ar fáil agus i 
gcomhréir leis an nós imeachta dá 
bhforáiltear in Airteagal 31.

Leasú 30

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe d a (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 19 – mír 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) In Airteagal 19, cuirtear isteach 
an mhír 6a seo a leanas:
(6a) Údaróidh Parlaimint na hEorpa 
agus an Chomhairle na leithreasuithe 
bliantúla atá ar fáil gan dochar 
d’fhorálacha Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. .../... ón gComhairle lena leagtar 
síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na 
blianta 2021-2027 agus Comhaontú 
Idirinstitiúideach an ... 2020 idir 
Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle 
agus an Coimisiún maidir le comhar in 
ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht 
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fhónta airgeadais.

Leasú 31

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 13
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 19a – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfear na bearta dá dtagraítear in 
Airteagal 2 de Rialachán [Tionscnamh 
Athléimneachta Eacnamaíoch] faoin 
gcinneadh seo chun feidhme trí na 
méideanna dá dtagraítear i bpointe (iv) 
d'Airteagal 3(2)(a) den Rialachán sin, faoi 
réir Airteagail 4(4) agus (8) de.

Cuirfear na bearta dá dtagraítear in 
Airteagal 2 de Rialachán [Tionscnamh 
Athléimneachta Eacnamaíoch] faoin 
gcinneadh seo chun feidhme le méid 
EUR 2 187 620 000 i bpraghsanna reatha 
dá dtagraítear i bpointe (iv) 
d’Airteagal 3(2)(a) den Rialachán sin, faoi 
réir Airteagail 4(4) agus (8) de.

Réasúnú

Is fearr, ar chúiseanna soiléireachta agus trédhearcachta, an méid beacht a sholáthrófar do 
SACS trí an Ionstraim Théarnaimh a lua i mbunús dlí SACS.

Leasú 32

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 14
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 20a – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh an infheictheacht iomchuí ag gabháil 
i ndáil le haon chúnamh nó le haon chistiú 
a chuirtear ar fáil faoin gCinneadh seo. Go 
háirithe, áiritheoidh na Ballstáit go 
gcumhdófar leis an gcumarsáid phoiblí i 
dtaca le hoibríochtaí arna gcistiú faoi 
Shásra an Aontais an méid seo a leanas:

Beidh an infheictheacht iomchuí i 
gcomhréir leis na treoirlínte sonracha a 
d’eisigh an Coimisiún i gcomhair 
idirghabhálacha speisialta ag gabháil i 
ndáil le haon chúnamh nó le haon chistiú a 
chuirtear ar fáil faoin gCinneadh seo. Go 
háirithe, áiritheoidh na Ballstáit go 
gcumhdófar leis an gcumarsáid phoiblí i 
dtaca le hoibríochtaí arna gcistiú faoi 
Shásra an Aontais an méid seo a leanas:
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Leasú 33

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 25 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is tríd an mbainistíocht dhíreach a 
chuirfidh an Coimisiún an tacaíocht 
airgeadais ón Aontas chun feidhme i 
gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais 
nó tríd an mbainistíocht indíreach le 
comhlachtaí dá dtagraítear in 
Airteagal 62(1)(c) den Rialachán 
Airgeadais.

2. Déanfaidh an Coimisiún tacaíocht 
airgeadais an Aontais a chur chun feidhme 
i mbainistiú díreach i gcomhréir le 
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 nó i 
mbainistiú indíreach leis na comhlachtaí dá 
dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 62(1) 
den Rialachán sin. Agus an modh lena 
gcuirfear an tacaíocht airgeadais chun 
feidhme á roghnú, ba cheart tús áite a 
thabhairt do bhainistiú díreach. I gcás ina 
bhfuil údar cuí ann de bharr chineál agus 
ábhar na gníomhaíochta lena mbaineann, 
féadfaidh an Coimisiún bainistiú 
indíreach a úsáid. Tabharfar de 
chumhacht don Choimisiún gníomhartha 
tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 30 chun an Cinneadh seo a 
fhorlíonadh trí ghníomhaíochtaí a 
dhéanfar faoin Sásra Aontais a leagan 
síos, a fhéadfar a chur chun feidhme trí 
bhainistiú indíreach.

Réasúnú

Ba cheart tosaíocht a thabhairt, i gcás inar féidir, do bhainistiú díreach ag an gCoimisiún, 
lena n-áirítear toscaireachtaí an Aontais. Níor cheart úsáid a bhaint as bainistiú indíreach 
ach amháin nuair is féidir a léiriú go soiléir gur modh níos éifeachtaí agus éifeachtúla gurb 
ea an modh sin chun an cineál gníomhaíochta atá i gceist a chur chun feidhme.

Leasú 34

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 25 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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5. Sa bhreis ar Airteagal 12(4) den 
Rialachán Airgeadais, tabharfar anonn go 
huathoibríoch na leithreasuithe faoi 
chomhair gealltanas agus na leithreasuithe 
faoi chomhair íocaíochtaí nár úsáideadh 
faoi dheireadh na bliana airgeadais inar 
cuireadh sa bhuiséad bliantúil iad agus 
féadfar iad a ghealladh agus a íoc go dtí an 
31 Nollaig den bhliain dár gcionn. Ní 
úsáidfear na leithreasuithe a tugadh anonn 
ach amháin le haghaidh gníomhaíochtaí 
freagartha. Is iad na leithreasuithe a tugadh 
anonn is túisce a úsáidfear sa bhliain 
airgeadais ina dhiaidh sin.”

5. Sa bhreis ar Airteagal 12(4) den 
Rialachán Airgeadais, tabharfar anonn go 
huathoibríoch na leithreasuithe faoi 
chomhair gealltanas agus na leithreasuithe 
faoi chomhair íocaíochtaí nár úsáideadh 
faoi dheireadh na bliana airgeadais inar 
cuireadh sa bhuiséad bliantúil iad agus 
féadfar iad a ghealladh agus a íoc go dtí an 
31 Nollaig den bhliain dár gcionn. 
Úsáidfear na leithreasuithe a tugadh anonn 
le haghaidh gníomhaíochtaí coisc, 
ullmhachta agus freagartha. Is iad na 
leithreasuithe a tugadh anonn is túisce a 
úsáidfear sa bhliain airgeadais ina dhiaidh 
sin.

Leasú 35

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 20 – pointe a
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Airteagal 30 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 6(5) agus sa dara 
fomhír d'Airteagal 21(3) a thabhairt don 
Choimisiún go dtí an 31 Nollaig 2027.”

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 6(5), 
Airteagal 19(5) agus 6, dara fomhír 
d’Airteagal 21(3) agus d’Airteagal 25(2) a 
thabhairt don Choimisiún go dtí an 31 
Nollaig 2027.

Leasú 36

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 23
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE
Iarscríbhinn I

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) Scriostar Iarscríbhinn I. scriosta
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Réasúnú

Ba cheart do na comhreachtóirí súil a choinneáil ar dháileadh coibhneasta an chistiúcháin 
de réir colúin (cosc, ullmhacht agus freagairt). Déantar solúbthacht leordhóthanach a ráthú 
leis an bhféidearthacht an Iarscríbhinn a leasú trí bhíthin gníomh tarmligthe.
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