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Siombailí 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 atá beartaithe don 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

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

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

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

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

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir 
leis an tsaoráid iasachta don earnáil phoiblí faoin Sásra um Aistriú Cóir
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle (COM(2020)0453),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus don tríú mír d’Airteagal 175 agus d’Airteagal 
322(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an 
Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9-0153/2020),

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

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 18 Meán 
Fómhair 20201,

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

– ag féachaint don tuairim ón gCúirt Iniúchóirí an 30 Meán Fómhair 20202,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do chomhphléití an Choiste um Buiséid agus an Choiste um Ghnóthaí 
Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta faoi Riail 58 de na Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia, ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh 
agus ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid agus ón gCoiste um Ghnóthaí 
Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A9-0195/2020),

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.

1 [IO L 0, 0.0.0000, lch. 0. / Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil]
2 [IO L 0, 0.0.0000, lch. 0. / Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil]
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Leasú 1

LEASUITHE Ó PHARLAIMINT NA hEORPA*

ar an togra ón gCoimisiún

---------------------------------------------------------

2020/0100 (COD)

Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir leis an tsaoráid iasachta don earnáil phoiblí faoin Sásra um Aistriú Cóir

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe an tríú mír 
d'Airteagal 175 agus an chéad mhír d'Airteagal 322 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa3, 

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún4,

Ag féachaint don tuairim ón gCúirt Iniúchóirí, 

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1) Gur ghlac an Coimisiún Teachtaireacht maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip an 
11 Nollaig 20195, inar leagadh amach a threochlár ionsar bheartas fáis nua le haghaidh 
na hEorpa agus inar leagadh amach cuspóirí uaillmhianacha chun an t-athrú aeráide a 
shárú agus chun an comhshaol a chosaint. I gcomhréir leis an gcuspóir maidir le 
spriocanna 2030 an Aontais don aeráid agus d’fhuinneamh a bhaint amach de réir 
mar a bhunaítear iad i Rialachán (AE) ... /...ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle [lena mbunaítear creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena 
leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (An Dlí Aeráide Eorpach)], agus 
aeráidneodracht a bhaint amach san Aontas faoi 2050 ar a dhéanaí ar bhealach 
éifeachtach agus cóir, agus tréaniarracht á déanamh inbhuanaitheacht 
shocheacnamaíoch a bhaint amach ag an am céanna, fógraíodh Sásra um Aistriú Cóir 

* Leasuithe: léirítear téacs nua le cló trom iodálach. léirítear aon rud atá scriosta leis an tsiombail ▌.
3 IO C , , lch. .
4 IO C , , lch. .
5 COM(2019) 640 final.
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leis an gComhaontú Glas don Eoraip chun acmhainní airgeadais agus eolas a chur ar 
fáil chun aghaidh a thabhairt ar dhúshlán na haeráide agus gan aon duine a fhágáil ar 
lár. Gurb iad na réigiúin agus na daoine is leochailí is mó a bhíonn neamhchosanta ar 
éifeachtaí díobhálacha an athraithe aeráide agus ar dhíghrádú an chomhshaoil. San am 
céanna, tá gá le hathruithe suntasacha struchtúracha ar an leibhéal réigiúnach agus 
náisiúnta araon chun an t-aistriú a bhainistiú. Chun go mbeidh rath ar an aistriú, ba 
cheart go ndéanfaí leis éagothromaíochtaí a laghdú, éifeacht ghlanfhostaíochta le 
poist nua ardcháilíochta a chruthú, agus go mbeadh sé cothrom agus inghlactha go 
sóisialta do chách. Ba cheart do thionscadail agus do thairbhithe luachanna 
bunúsacha Chonradhbhunaithe an Aontais, Chomhaontú Pháras, agus cuspóir 
aeráidneodrachta agus bithéagsúlachta an Aontais a chomhlíonadh.

(1a) Chun go mbainfear amach cuspóirí an Aontais caithfear aghaidh a thabhairt ní 
hamháin ar an bhfadhb go bhfuil luas athraitheach don aistriú ann san Aontas a 
mhéid a bhaineann le gníomhú ar son na haeráide, ach freisin go bhfuil baol ann go 
méadóidh éagsúlachtaí socheacnamaíocha idir réigiúin agus míshástacht grúpaí 
sóisialta a bhféadfaí difear díobhálach a dhéanamh dóibh. Tá sé fíorthábhachtach go 
mbeidh na hiarrachtaí dírithe ar chlaochlú eacnamaíoch agus ar athbheochan na 
gcríoch lena mbaineann, mar shampla réigiúin mianadóireachta guail, seachas a 
bheith ag brath ar shoghluaisteacht oibrithe agus ag cruthú an bhaoil go dtarlóidh 
dídhaonrú nó stalcadh i réigiúin iomlána. Chun comhleanúnachas a choimeád idir 
cuspóirí an aistrithe agus tosaíochtaí agus spriocanna an Aontais, amhail borradh a 
chur faoi fhostaíocht agus bochtaineacht agus éagothromaíocht a laghdú, ba cheart 
tacaíocht éifeachtach a chur ar fáil chun na geilleagair áitiúla a éagsúlú trí 
infheistíochtaí stuama agus fostaíocht inbhuanaithe a chruthú chun a áirithiú go 
ndéanfar oibrithe a fhostaítear in earnálacha a ndéanann an t-aistriú difear dóibh a 
ath-ionsú sa mhargadh saothair áitiúil. 

 (2) Gur ghlac an Coimisiún Teachtaireacht maidir le Plean Infheistíochta6 an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip an 14 Eanáir 2020, lenar bunaíodh an Sásra um 
Aistriú Cóir atá dírithe ar na réigiúin, daoine agus earnálacha ina n-imrítear an tionchar 
is mó orthu faoi láthair leis an aistriú i bhfianaise a spleáchais ar bhreoslaí iontaise, lena 
n-áirítear gual, móin agus sceall ola, nó ar phróisis thionsclaíocha atá dian ó thaobh gáis 
cheaptha teasa de, ach a bhfuil acmhainneacht níos lú acu na hinfheistíochtaí 
riachtanacha a mhaoiniú. Gurb iad sin na réigiúin agus earnálacha atá sainaitheanta 
ag an gCoimisiún agus ag na Ballstáit sa phlean críochach um aistriú cóir arna 
bhunú i gcomhréir le hAirteagal 7 de Rialachán (AE) .../... [Rialachán CUAC] agus 
arna fhormheas ag an gCoimisiún. Tá na trí cholún seo a leanas sa Sásra um Aistriú 
Cóir: Ciste um Aistriú Cóir arna chur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte, 
scéim tiomnaithe um aistriú cóir faoi InvestEU, agus saoráid iasachta don earnáil phoiblí 
chun infheistíochtaí breise a shlógadh sna réigiúin lena mbaineann. Tá na trí cholún 
uile ina gcomhlánú ar a chéile i dtacú le cur chun feidhme an Chomhaontaithe 
Ghlais don Eoraip agus dírítear iontu ar dhúshláin agus deiseanna eacnamaíocha, 
sóisialta agus réigiúnacha an aistrithe chuig geilleagar inbhuanaithe, 
aeráidneodrach agus athléimneach ó thaobh na haeráide de, a bheidh tíosach ar 
acmhainní, agus ciorclach faoi 2050 ar a dhéanaí.

6 COM(2020) 21 final.
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(3) Ghlac an Coimisiún an togra chun an Ciste um Aistriú Cóir a bhunú an 14 Eanáir 20207. 
Chun clársceidealú agus cur chun feidhme an Chiste ar bhonn níos fearr a bheith ann, 
glacfar pleananna críochacha um aistriú cóir, ina leagfar amach príomhchéimeanna agus 
amlíne phróiseas an aistrithe ionsar spriocanna aeráide 2030 an Aontais agus 
geilleagar aeráidneodrach a bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí, ar bhealach nach 
bhfágfar aon duine ar lár, agus ina sainaithneofar na críocha is mó a ndéanfaidh an t-
aistriú go geilleagar aeráidneodrach difear diúltach dóibh, ar críocha iad ar lú é a n-
acmhainneacht chun déileáil le dúshláin an aistrithe. Tá feidhm ag prionsabal na 
comhpháirtíochta maidir le hullmhú, cur chun feidhme, faireachán agus 
meastóireacht a dhéanamh ar na pleananna críochacha um aistriú cóir dá 
dtagraítear in Airteagal [7] de Rialachán (AE) .../... [Rialachán CUAC].

(3a) Tá ionad ar leith ag an earnáil phoiblí sa phróiseas a bhaineann leis an aistriú ionsar 
gheilleagar aeráidneodrach an Aontais a bhrú ar aghaidh. Caithfear a aithint go 
bhfuil luach ag comhchodanna de gheilleagar aeráidneodrach, amhail athnuaiteáin 
agus forbairtí ísealcharbóin níos leithne, nuálaíocht thrasearnálach agus 
infheistíochtaí sóisialta, a théann níos faide ná toradh airgeadais gearrthéarmach 
agus go dteastaíonn cóireáil ar leith lena n-aghaidh. Ceann de na príomhróil atá ag 
an earnáil phoiblí is ea teacht i gcabhair ar an margadh nuair a bhíonn sé ag cliseadh. 

(4) Ba cheart saoráid iasachta don earnáil phoiblí (‘an tSaoráid’) a sholáthar. Is ionann í 
agus an tríú colún den Sásra um Aistriú Cóir, lena dtacófar le heintitis san earnáil phoiblí 
a gcuid infheistíochtaí a dhéanamh. Ba cheart go bhfreastalódh na hinfheistíochtaí sin 
ar na riachtanais forbartha a eascraíonn as dúshláin shóisialta agus eacnamaíocha an 
aistrithe a thuairiscítear sna pleananna críochacha um aistriú cóir arna bhformheas, tar 
éis don Choimisiún dul i mbun comhairle fhóinteach leis na geallsealbhóirí ábhartha 
uile ar an leibhéal réigiúnach, agus rannchuidiú a dhéanamh ionsar spriocanna an 
Comhaontaithe Ghlais don Eoraip agus Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta a bhaint 
amach, agus iad a bheith i gcomhréir leis an gcuspóir maidir le hAontas 
aeráidneodrach a bheith ann faoi 2050 ar a dhéanaí. Ba cheart do na gníomhaíochtaí 
atá beartaithe don tacaíocht cuspóirí agus critéir, i gcás inarb ábhartha, Rialachán 
(AE) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle8 [an Rialachán maidir 
le Tacsanomaíocht] a chur san áireamh agus sineirgí a chomhlánú agus a áirithiú leo 
siúd a fhaigheann tacaíocht faoin dá cholún eile de chuid an tSásra um Aistriú Cóir chun 
a áirithiú go mbeidh na trí cholún go léir ag obair ionsar na cuspóirí céanna. Ba 
cheart don Choimisiún faireachán a dhéanamh ar an gcomhlántacht atá idir na trí 
cholún ar bhonn leanúnach agus é a bheith mar aidhm aige sineirgí a fhorbairt i gcás 
inar féidir. Maidir leis na hearnálacha nó na réigiúin atá thíos go mór leis an aistriú 
aeráide, ach nach bhfuil dírithe go sonrach orthu faoin gcéad cholún, ba cheart go 
mbeidís in ann tairbhiú den tSaoráid. Níor cheart infheistíochtaí atá ar neamhréir le 
baint amach chuspóirí aeráide agus comhshaoil an Aontais a bheith incháilithe le 
haghaidh tacaíocht faoin tSaoráid seo.

(4a) Laghdaigh éifeachtaí suaiteacha eacnamaíocha agus sóisialta ghéarchéim COVID-
19 acmhainneacht na hinfheistíochta poiblí agus príobháidí, lena dteorannaítear, dá 
bhrí sin, na hacmhainní airgeadais atá riachtanach don aistriú chuig Aontas 

7 COM(2020) 22 final
8 Rialachán (AE) Uimh. 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 
2020 maidir le creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú agus lena leasaítear Rialachán (AE) 
2019/2088, (IO L 198, 22.6.2020, lch. 13).
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aeráidneodrach agus a bheidh tíosach ar acmhainní. I ndáil leis sin agus faoi 
chuimsiú Next Generation EU, ba cheart go rannchuideodh an tSaoráid leis an 
mbearna sin a laghdú agus a chur ar chumas na mBallstát tabhairt faoi na 
hinfheistíochtaí is gá chun cothú a dhéanamh ar thosaíochtaí inbhuanaitheachta 
fadtéarmacha an Aontais a bhaint amach. 

(5) Chun feabhas a chur ar chomhtháthú réigiúnach agus éagsúlú eacnamaíoch na gcríoch 
a n-imrítear tionchar orthu leis an aistriú, ba cheart go gcumhdófaí réimse leathan 
d’infheistíochtaí inbhuanaithe leis an tSaoráid, ar choinníoll go rannchuideoidh siad le 
freastal a dhéanamh ar na riachtanais forbartha san aistriú ionsar spriocanna nua 2030 
an Aontais don aeráid agus d’fhuinneamh, de réir mar a bhunaítear iad i Rialachán 
(AE).../... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [lena mbunaítear creat chun 
aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (An 
Dlí Aeráide Eorpach)] agus geilleagar aeráidneodrach agus a bheidh neodrach ó thaobh 
carbóin de agus ciorclach a bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí, de réir mar a 
thuairiscítear sna pleananna críochacha um aistriú cóir. Leis na hinfheistíochtaí a 
dtacófar leo, níor cheart go n-áireofaí aon ghníomhaíochtaí atá eisiata faoi Airteagal 
[5] de Rialachán (AE) ... / ... [Rialachán CUAC] agus féadfar na nithe seo a leanas a 
chumhdach iontu: dícharbónú a dhéanamh ar earnáil an fhuinnimh agus an iompair, 
na tionsclaíochta agus an stoic foirgneamh, líonraí inbhuanaithe téimh ceantair do 
réigiúin an ghuail atá i mbun aistrithe, soghluaisteacht ghlas agus inbhuanaithe, 
infheistíochtaí i dtaighde agus nuálaíocht ghlas agus inbhuanaithe agus i 
ngníomhaíochtaí digitithe, lena n-áirítear in ollscoileanna agus in institiúidí taighde 
poiblí, cothú a dhéanamh ar aistriú ardteicneolaíochtaí agus ar theicneolaíochtaí atá 
réidh don mhargadh, infheistíochtaí i ndigitiú, nuálaíocht dhigiteach agus nascacht 
dhigiteach, lena n-áirítear feirmeoireacht dhigiteach agus bheacht, bonneagar 
comhshaoil i mbainistiú dramhaíola cliste, uisce glan agus sábháilte, sláintíocht uisce, 
úsáid a bhaint as teicneolaíocht ghlan i gcás fuinneamh inacmhainne agus 
inathnuaite, mar aon le hidrigin, bithghás agus bithmheatán glan laistigh de 
theorainneacha na hinfhaighteachta inbhuanaithe, bearta éifeachtúlachta fuinnimh 
agus comhtháthaithe lena n-áirítear athchóiriú agus athnuachan foirgneamh, 
athnuachan agus athghiniúint uirbeach, tacú leis an aistriú chuig geilleagar ciorclach, 
athchóiriú agus dí-éilliú talún agus éiceachóras, cosaint agus athchóiriú ar an 
mbithéagsúlacht agus ar ghnáthóga nádúrtha, mura rud é go dtagann sé faoi raon 
na ndliteanas i leith damáiste comhshaoil i gcomhréir leis an bprionsabal gurb é údar 
an truaillithe a íocfaidh as dá dtagraítear in Airteagal 191 CFAE, mar aon le huas-
sciliú agus athsciliú, scileanna nua, forbairt agus oiliúint lena ndírítear ar 
chomhionannas inscne, infheistíochtaí i saoráidí cúraim, agus fostaíocht agus 
bonneagar sóisialta a chruthú, lena n-áirítear saoráidí cúraim agus tithíocht shóisialta. 
Féadfar réitigh as a dtagann a n-athléimneacht fheabhsaithe chun seasamh i gcoinne 
tubaistí éiceolaíocha a áireamh le forbairtí bonneagair freisin, eadhon na tubaistí sin a 
thugtar chun suntais leis an athrú aeráide, amhail tuilte, dóiteáin foraoise agus dálaí 
athraitheacha aimsire. Ba cheart tús áite a thabhairt do chur chuige infheistíochta 
cuimsitheach, go háirithe do chríocha a bhfuil riachtanais aistrithe thábhachtacha acu. 
D’fhéadfaí tacú le hinfheistíochtaí in earnálacha eile freisin dá mbeidís 
comhsheasmhach leis na pleananna críochacha um aistriú cóir a glacadh. Trí thacú le 
hinfheistíochtaí nach ngintear ioncam leordhóthanach leo, tá sé d’aidhm ag an tSaoráid 
na hacmhainní breise a sholáthar d’eintitis san earnáil phoiblí, ar acmhainní iad atá 
riachtanach chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin chríochacha, shóisialta, 
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eacnamaíocha agus chomhshaoil a eascraíonn as an gcoigeartú don aistriú aeráide. Chun 
cabhrú le hinfheistíochtaí a bhfuil mórthionchar dearfach ó thaobh an chomhshaoil acu 
a shainaithint agus measúnú a dhéanamh orthu, ar infheistíochtaí iad atá incháilithe faoin 
tSaoráid agus ar féidir leo rannchuidiú substaintiúil a dhéanamh le spriocanna 
aeráide agus fuinnimh an Aontais mar aon leis an mbithéagsúlacht a chaomhnú, 
agus urraim á tabhairt do phrionsabal na neamhdhíobhála ag an am céanna, ba 
cheart don Choimisiún tacsanomaíocht AE maidir le gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de a chur san áireamh▌ Beidh fáil ar chúnamh 
teicniúil agus riaracháin i gcomhar leis na hinfheistíochtaí sin.

(5a) Ba cheart cuspóirí na Saoráide a shaothrú faoi chuimsiú na forbartha inbhuanaithe 
agus faoi chur chun cinn na haidhme leis an Aontas i leith cháilíocht an chomhshaoil 
a chaomhnú, a chosaint agus a fheabhsú de réir mar a leagtar amach é in Airteagal 
11 agus in Airteagal 191(1) CFAE, agus an prionsabal gurb é údar an truaillithe a 
íocfaidh as agus na gealltanais a comhaontaíodh faoi Chomhaontú Pháras á gcur 
san áireamh.

(5b) Maidir leis na prionsabail chothrománacha de réir mar a leagtar amach iad in 
Airteagal 3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (‘CAE’) agus in Airteagal 10 CFAE, 
lena n-áirítear prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta de réir mar a 
leagtar amach iad in Airteagal 5 CAE, ba cheart iad a urramú agus an tSaoráid á cur 
chun feidhme, agus Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh á cur san 
áireamh. Ba cheart do na Ballstáit freisin urraim a thabhairt do na hoibleagáidí a 
leagtar amach i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh agus i 
gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas agus 
inrochtaineacht a áirithiú i gcomhréir lena Airteagal 9 agus i gcomhréir le dlí an 
Aontais lena gcomhchuibhítear ceanglais inrochtaineachta i gcás táirgí agus 
seirbhísí. Níor cheart don tSaoráid tacú le gníomhaíochtaí a rannchuidíonn le 
hidirdheighilt nó eisiamh d’aon chineál, ná níor cheart di tacú le bonneagar nach 
bhfuil inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas. Ba cheart é a bheith mar aidhm ag na 
Ballstáit agus ag an gCoimisiún neamhionannais a dhíothú agus comhionannas idir 
fir agus mná a chur chun cinn agus dearcadh na hinscne a chomhtháthú, mar aon 
le hidirdhealú atá bunaithe ar ghnéas, ar thionscnamh ciníoch nó eitneach, ar 
reiligiún nó ar chreideamh, ar mhíchumas, ar aois nó ar ghnéaschlaonadh a 
chomhrac. Ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann diúltú d’iarratais nach 
ndéantar luachanna ná cearta bunúsacha an Aontais a urramú leo, lena n-áirítear 
prionsabal an neamh-idirdhealaithe agus an chomhionannais deiseanna.

(5c) Ba cheart do na Ballstáit agus don Choimisiún a áirithiú go rannchuideoidh cur chun 
feidhme na Saoráide le comhionannas idir mná agus fir a urramú agus a chur chun 
cinn, le neamhionannais a dhíothú agus le comhionannas inscne a chur chun cinn, 
agus le dearcadh na hinscne a chomhtháthú, i gcomhréir le hAirteagal 8 CFAE. I 
bhfianaise thionchar díréireach phróiseas an aistrithe mar aon le tionchar an 
athraithe aeráide ar na mná, tá sé tábhachtach go ndéanfar cuspóirí an 
chomhionannais inscne a chur san áireamh i ngnéithe agus i gcéimeanna uile 
ullmhaithe, faireacháin, chur chun feidhme agus meastóireachta na Saoráide ar 
bhonn tráthúil agus comhsheasmhach. Ba cheart, dá bhrí sin, do mheasúnuithe 
tionchair inscne, buiséadú inscne agus faireachán ar thorthaí ó thaobh dhearcadh 
na hinscne de a bheith mar chuid den timthriall clársceidealaithe.
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(5d) Leis an aistriú chuig aeráidneodracht cuirfear deiseanna nua eacnamaíocha ar fáil 
freisin. Tá acmhainneacht mhór chun poist a chruthú ag baint leis an aistriú chuig 
geilleagar atá bunaithe ar fhoinsí inathnuaite, rud a d’fhéadfadh, dá mbainfí leas 
ceart as, leibhéil arda fostaíochta a chruthú i gcríocha atá ag brath ar bhreoslaí 
iontaise faoi láthair. Leis an athrú go fuinneamh inathnuaite, is féidir le pobail áitiúla 
a bheith ina rannpháirtithe gníomhacha san aistriú fuinnimh agus ina n-úinéirí air, 
agus dul ó shamhail aon-tionscail go samhail iltionscail. Go háirithe, trí láithreáin 
mhianadóireachta a bhí cheana ann a ath-thiontú chun fuinneamh inathnuaite a 
ghiniúint agus a stóráil, agus bonneagar le haghaidh fuinneamh inathnuaite a 
thógáil sna láithreáin sin nó i gceantair in aice láimhe, féadfar poist ghlasa a chur ar 
fáil do phobail. Thairis sin, is féidir leis an ath-thiontú sin rannchuidiú leis an 
tslándáil fuinnimh agus leis an athléimneacht fuinnimh, bunaithe ar shamhail 
dhíláraithe don chóras fuinnimh.

(6) Tá feidhm maidir leis an Rialachán seo ag rialacha airgeadais cothrománacha a ghlac 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar bhonn Airteagal 322 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Leagtar síos na rialacha sin sa Rialachán Airgeadais 
agus cinntear leo go háirithe an nós imeachta maidir leis an mbuiséad a bhunú agus a 
chur chun feidhme trí dheontais, soláthar, duaiseanna agus cur chun feidhme indíreach, 
agus déantar foráil leo maidir le seiceálacha ar an bhfreagracht atá ar oibreoirí 
airgeadais. Baineann na rialacha a ghlactar ar bhonn Airteagal 322 CFAE freisin le 
buiséad an Aontais a chosaint i gcás easnaimh ghinearálaithe maidir leis an smacht 
reachta sna Ballstáit, ós rud é gur réamhchoinníoll riachtanach é urramú an smachta 
reachta i dtaca le bainistíocht fhónta airgeadais agus cistiú éifeachtach ó AE. I gcás ina 
ndéanfar sárú ar chearta bunúsacha i mBallstát lena ndéanfar bearta a ghlacadh 
chun buiséad an Aontais a chosaint mar thoradh air, ba cheart don Choimisiún 
féachaint le tacaíocht dhíreach a sholáthar d’aistriú na réigiún lena mbaineann agus, 
le comhaontú ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, ba cheart dó bainistiú 
ar bhonn sealadach a dhéanamh ar na cistí i gcomhar leis na faighteoirí.

(7) Ba cheart don tSaoráid tacaíocht a sholáthar i bhfoirm deontas arna gcur ar fáil ag an 
Aontas i gcomhcheangal le hiasachtaí arna gcur ar fáil ag comhpháirtí airgeadais. Ba 
cheart imchlúdach airgeadais na comhpháirte deontais, arna chur chun feidhme ag an 
gCoimisiún trí bhainistiú díreach, a bheith i bhfoirm maoiniú nach bhfuil nasctha le 
costais, i gcomhréir le hAirteagal 125 de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (‘an Rialachán Airgeadais’)9. Ba cheart an 
saghas sin maoinithe a bheith ina chabhair le tionscnóirí tionscadail a spreagadh chun 
bheith rannpháirteach i gcuspóirí na Saoráide a bhaint amach agus chun rannchuidiú leo 
ar bhealach éifeachtúil i gcoibhneas le méid na hiasachta. Ba cheart don Bhanc Eorpach 
Infheistíochta (‘BEI’) an chomhpháirt iasachta a sholáthar. Féadfar an tSaoráid a leathnú 
freisin chuig comhpháirtithe airgeadais eile a sholáthraíonn an chomhpháirt iasachta, i 
gcás ina mbeidh acmhainní breise ar fáil le haghaidh na comhpháirte deontais nó i gcás 
ina bhfuil sí ag teastáil don chur chun feidhme cuí.

(7a) Tá treisiú déanta ag paindéim COVID-19 ar a thábhachtaí atá an Sásra um Aistriú 
Cóir a mhéid a bhaineann leis an ngá atá le hatógáil a dhéanamh ar gheilleagair na 
réigiún is mó atá buailte ag an aistriú aeráide. I bhfianaise an idirspleáchais atá idir 
an t-aistriú aeráide agus fás eacnamaíoch inbhuanaithe, tá gá le hacmhainní 
leordhóthanacha a bheith ann mar chuid den tSaoráid chun aghaidh a thabhairt ar 

9 Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046.
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na dúshláin, atá faighte níos déine de dheasca phaindéim COVID-19, a bhaineann 
leis an aistriú chuig geilleagar aeráidneodrach a bheith san Aontas faoi 2050. 

(8) Táthar ag dréim leis go ndéanfar EUR [1 760 000 000] de chomhpháirt deontais na 
Saoráide a mhaoiniú ó bhuiséad an Aontais i gcomhréir le [togra nua CAI] agus ba 
cheart é sin a bheith ina shuim phríomhthagartha, de réir bhrí phointe 17 den 
Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an 
Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, maidir leis an gcomhar i 
dtaca le hábhair bhuiséadacha agus maidir le bainistiú fónta airgeadais10, do Pharlaimint 
na hEorpa agus don Chomhairle le linn an nós imeachta bhuiséadaigh bhliantúil. ▌▌ ▌ 

(12) Ba cheart acmhainní le haghaidh tacaíocht chomhairleach a sholáthar freisin chun 
ullmhú, forbairt agus cur chun feidhme tionscadal a chur chun cinn, lena n-áirítear ag 
céim an iarratais.

(13) Chun a áirithiú go dtabharfar an deis do gach Ballstát tairbhiú den chomhpháirt deontais 
ar an leibhéal is airde agus is féidir, agus ar an tuiscint go bhféadfadh sé gurb iad na 
réigiúin atá i mbun aistrithe is mó a bheadh buailte ar bhonn airgeadais agus sóisialta 
ag an aistriú, ba cheart sásra a chur ar bun chun sciartha náisiúnta comharthaithe a 
bheidh le hurramú le linn na chéad chéime a bhunú, bunaithe ar an eochair leithdháilte 
atá beartaithe sa Rialachán maidir leis an gCiste um Aistriú Cóir. Ba cheart riachtanais 
na réigiún beagfhorbartha dá dtagraítear in Airteagal [102 (2)] de Rialachán .../... 
[RFC nua] a chur san áireamh. Chun an cuspóir sin a thabhairt chun réitigh leis an ngá 
atá le héifeacht eacnamaíoch na Saoráide agus a cur chun feidhme a bharrfheabhsú, 
áfach, níor cheart na leithdháiltí náisiúnta sin a chomharthú go dtí tar éis Chreat 
Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) 2021-2027. Ina dhiaidh sin, ba cheart na hacmhainní atá 
fágtha agus a bheidh ar fáil le haghaidh na comhpháirte deontais a sholáthar gan aon 
sciar náisiúnta a bheith leithdháilte roimh ré agus ar bhonn iomaíoch ar leibhéal an 
Aontais, agus intuarthacht i gcás infheistíochta á háirithiú ag an am céanna agus lena 
leanfar cur chuige atá bunaithe ar riachtanais agus ar chóineasú réigiúnach 
cothromasach agus lena ndéanfar comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a chur chun cinn, le béim á leagan ar na críocha sin is mó atá buailte ag 
an aistriú aeráide. Ba cheart tuarascáil eatramhach mheastóireachta a fhoilsiú faoin 
1 Eanáir 2024 chun ionchur a thabhairt maidir leis an leithdháileadh a dhéanfar ar 
na hacmhainní atá fágtha.

(14) Ba cheart coinníollacha incháilitheachta sonracha agus critéir tosaíochta dámhachtana 
shonracha, i gcás ina sáraíonn an t-éileamh na hacmhainní cistiúcháin faoi 
leithdháiltí náisiúnta, a leagan amach sa chlár oibre agus sa ghlao ar thograí. Ba cheart 
go gcuirfí san áireamh leis na coinníollacha incháilitheachta agus na critéir thosaíochta 
sin na critéir ábhartha a leagtar síos le Tacsanomaíocht AE le haghaidh Infheistíocht 
Inbhuanaithe agus leis an bprionsabal ‘gan dochar suntasach a dhéanamh’, cumas 
an tionscadail na hoibleagáidí agus ▌na riachtanais forbartha a thuairiscítear sna 
pleananna um aistriú cóir a chomhlíonadh, an rannchuidiú a dhéanfar leis an aistriú 
aeráide, plean maidir le breoslaí iontaise uile a chéimniú amach a d’fhéadfadh 
eintiteas na hearnála poiblí a ghlacadh agus tacaíocht á hiarraidh acu laistigh de 
thréimhse ama atá ag luí le spriocanna Chomhaontú Pháras, an rannchuidiú a 

10 IO L 373, 20.12.2013, lch. 1.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/GA/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
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dhéanfar le spriocanna aeráide agus fuinnimh 2030 an Aontais agus le 
haeráidneodracht a bhaint amach faoi 2050, cost-éifeachtúlacht an tionscadail, na 
cuspóirí foriomlána maidir le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
chur chun cinn lena dtabharfar aghaidh ar an costais eacnamaíocha agus shóisialta 
a bhaineann leis an aistriú chuig geilleagar aeráidneodrach san Aontas faoi 2050 ar 
a dhéanaí, agus é á áirithiú nach bhfágfar aon duine ar lár, agus ról na comhpháirte 
deontais ó thaobh inacmhainneacht an tionscadail de. Ba cheart don Choimisiún a 
áirithiú go ndéanfar comhionannas inscne agus comhtháthú dhearcadh na hinscne 
a chur san áireamh agus a chur chun cinn sa chlár oibre. Níor cheart Tacaíocht ón 
Aontas arna bunú leis an Rialachán seo a bheith ar fáil ach do na Ballstáit a ghlac plean 
críochach amháin um aistriú cóir ar a laghad. Cuirfear san áireamh freisin sa chlár oibre 
agus sna glaonna ar thograí na pleananna críochacha um aistriú cóir a dhéanfaidh na 
Ballstáit a thíolacadh chun a áirithiú go ndéanfar comhleanúnachas agus 
comhsheasmhacht a áirithiú thar cholúin dhifriúla an tSásra. 

(14a) Chun cosaint a thabhairt do bhuiséad an Aontais agus urraim a léiriú do luachanna 
an Aontais, ba cheart do na Ballstáit an smacht reachta a chaomhnú agus 
d’fhéadfadh easnamh ginearálaithe sa smacht reachta a bheith faoi réir íocaíochtaí 
agus gealltanais a fhionraí, laghdú ar chistiú agus toirmeasc ar ghealltanais nua a 
thabhairt i gcrích i gcomhréir le Rialachán AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle maidir le buiséad an Aontais a chosaint i gcás easnaimh ghinearálaithe 
a mhéid a bhaineann leis an smacht reachta sna Ballstáit.

(14a) Ar bhonn ad-hoc, agus faoi réir formheas ón gComhairle, féadfar tacaíocht ón 
tSaoráid a thabhairt do réigiúin atá ag dul i ngleic le géarchéim ghnó gan choinne ar 
ann di mar thoradh ar bhearta a rinneadh chun aghaidh a thabhairt ar an athrú 
aeráide, ar mhaithe le freagairt leormhaith a thabhairt ar chásanna géarchéime a 
d’fhéadfadh teacht chun cinn i gcomhthéacs an aistrithe. Déantar é sin chun a 
áirithiú, go bhféadfaidh réigiúin tacaíocht a fháil, fiú mura bhfuil siad réamh-
lipéadaithe mar réigiúin ar imríodh tionchar orthu.

(15) Níor cheart go dtabharfaí tacaíocht faoin tSaoráid ach amháin do thionscadail a thugann 
aghaidh ar na costais eacnamaíocha agus shóisialta a bhaineann leis an aistriú chuig 
geilleagar aeráidneodrach san Aontas faoi 2050, nach ndéanann sreabh 
leordhóthanach ioncaim dhílis a ghiniúint nó cistiú tionscadail a aimsiú, a mhéid 
céanna agus laistigh den amlíne chéanna gan gné na tacaíochta deontais ó bhuiséad 
an Aontais, agus, mar thoradh, nach ndéanfaí iad a bhaint amach gan an tacaíocht 
airgeadais ón Aontas a fhaightear faoin tSaoráid seo. ▌Gan aistrithe buiséadacha a 
chur san áireamh, ba cheart an t-ioncam dílis a bheith ag teacht leis an ioncam a ghintear 
go díreach trí na gníomhaíochtaí a dhéantar sa tionscadal, amhail díolacháin, táillí nó 
dolaí, agus mar choigilteas incriminteach a ghintear trí shócmhainní atá cheana ann a 
uasghrádú.

(15a) Ba cheart go mbeadh sé d’aidhm ag na tionscadail a dtacaítear leo faoin tSaoráid seo 
a bheith inmharthana ó thaobh airgeadais de ar feadh shaolré an tionscadail. Ba 
cheart don Choimisiún, i gcomhar le tairbhithe agus comhpháirtithe airgeadais, 
faireachán a dhéanamh ar inmharthanacht airgeadais na dtionscadal faoin tSaoráid 
seo ar bhonn leanúnach.

(16) Ós rud é gur cheart riachtanais forbartha éagsúla na réigiún ó Bhallstát go chéile a léiriú 
sa chomhpháirt deontais, ba cheart tosaíocht a thabhairt don tacaíocht sin sna réigiúin 
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sin. Ag cur san áireamh go mbíonn acmhainneacht níos ísle infheistíochta poiblí de 
ghnáth ag eintitis earnála poiblí i réigiúin bheagfhorbartha, de réir mar a shainítear iad 
in Airteagal 102(2) de Rialachán [RFC nua], sna réigiúin is forimeallaí, de réir mar a 
shainítear iad in Airteagal 349 CFAE, agus i gceantair thuaithe, is teirce daonra agus 
i gceantair atá bánaithe, ba cheart na rátaí deontais a chuirtear i bhfeidhm ar iasachtaí 
a thugtar d’eintitis den sórt sin a bheith níos airde i gcomparáid le réigiúin eile. 

(17) Chun cur chun feidhme éifeachtach na Saoráide a áirithiú, d’fhéadfadh sé go mbeadh 
gá le tacaíocht chomhairleach a sholáthar chun tionscadail a ullmhú, a fhorbairt agus a 
chur chun feidhme. Ba cheart an tacaíocht sin a sholáthar trí Mhol Comhairleach 
InvestEU agus í a bheith maoinithe ó acmhainní ó bhuiséad an Aontais.

 (18) Chun dlús a chur leis an gcur chun feidhme agus chun a áirithiú go n-úsáidfear 
acmhainní ar shlí thráthúil, ba cheart coimircí sonracha atá le háireamh sna 
comhaontuithe deontais a leagan síos leis an Rialachán seo. I bhfianaise an chuspóra 
sin, ba cheart don Choimisiún, i gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a bheith 
ábalta aon tacaíocht ón Aontas a laghdú nó a fhoirceannadh i gcás ina mbíonn easpa 
tromchúiseach dul chun cinn maidir le cur chun feidhme an tionscadail. Leagtar síos 
rialacha maidir le cur chun feidhme bhuiséad an Aontais sa Rialachán Airgeadais. Chun 
comhleanúnachas a áirithiú agus cláir chistiúcháin an Aontais á gcur chun feidhme, ba 
cheart feidhm a bheith ag an Rialachán Airgeadais maidir leis an gcomhpháirt deontais 
agus le hacmhainní le haghaidh tacaíocht chomhairleach a sholáthraítear faoin tSaoráid 
seo. 

(18a) Ós rud é go mbraitheann éifeachtúlacht na Saoráide seo ar acmhainneachtaí 
riaracháin na dtairbhithe, ba cheart don Choimisiún a áirithiú go mbeidh iarrachtaí 
nuachóirithe agus digiteála sa riarachán poiblí agus i soláthar seirbhísí poiblí ag 
gabháil leis na tionscadail, lena bhfeabhsófar nuálaíocht i gcás inar gá trí úsáid a 
bhaint as, inter alia, ionstraimí beartais chomhtháthaithe.

(19) I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais agus Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (Euratom, 
CE) Uimh. 2988/95 ón gComhairle, Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón 
gComhairle agus Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle, déanfar leasanna 
airgeadais an Aontais a chosaint le bearta comhréireacha, bearta lena n-áirítear 
neamhrialtachtaí a chosc, a bhrath, a cheartú agus a fhiosrú, lena n-áirítear an chalaois, 
cistí a cailleadh, a íocadh go mícheart nó a úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás 
inarb iomchuí, pionóis riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i gcomhréir le Rialacháin 
(Euratom, CE) Uimh. 2185/96 agus (AE, Euratom) Uimh. 883/2013, féadfaidh an Oifig 
Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe riaracháin a dhéanamh, lena n-áirítear 
seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon 
ghníomhaíocht neamhdhleathach eile lena ndéanfar difear do leasanna airgeadais an 
Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora 
Phoiblí Eorpaigh (OIPE) cionta in aghaidh leasanna airgeadais an Aontais a imscrúdú 
agus a ionchúiseamh, de réir mar a fhoráiltear dó i dTreoir (AE) 2017/1371 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, 
ní foláir d’aon duine nó d’aon eintiteas a fhaigheann cistí ón Aontas comhoibriú go 
hiomlán sa chosaint ar leasanna airgeadais an Aontais, agus na cearta agus an rochtain 
is gá a dheonú don Choimisiún, do OLAF, do OIPE i leith na mBallstát sin atá 
rannpháirteach sa chomhar feabhsaithe de bhun Rialachán (AE) 2017/1939 agus do 
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Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE), agus a áirithiú go ndeonóidh aon tríú páirtí a bheidh 
páirteach i gcur chun feidhme cistí de chuid an Aontais cearta coibhéiseacha. 

(20) Chun eilimintí neamhriachtanacha áirithe den Rialachán seo a fhorlíonadh agus a leasú, 
ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 
CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i leith scaireanna náisiúnta na n-acmhainní 
atá ar fáil do gach Ballstát a leagan amach lena mbeidh toisc athdháilte i gcás na 
réigiún beagfhorbartha, lena bhforbrófar na treoirlínte maidir le measúnú tionchair 
inscne, lena mbunófar cláir oibre i gcomhréir le hAirteagal 110 den Rialachán 
Airgeadais, lena leagfar amach mionsonraí na gcoinníollacha incháilitheachta agus 
na nósanna imeachta roghnúcháin chun comhpháirtithe airgeadais seachas BEI ▌a 
roghnú mar aon le mionsonraí maidir leis an leasú ar eilimintí atá in Iarscríbhinn II a 
ghabhann leis an Rialachán seo a bhaineann leis na heochairtháscairí feidhmíochta. Tá 
sé tábhachtach, go háirithe, gur féidir leis an gCoimisiún dul i mbun comhairliúcháin 
iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, 
agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i 
gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. 
Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe 
a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an 
am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid 
saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le 
hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(21) Chun creat airgeadais iomchuí a leagan amach le haghaidh chomhpháirt deontais na 
Saoráide ▌seo i ndiaidh Chreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) 2021-2027, ba cheart an 
chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a 
▌tharmligean chuig an gCoimisiún chun na leithdháiltí náisiúnta atá ar fáil a leagan 
amach, ar leithdháiltí iad a léirítear mar sciartha d’imchlúdach airgeadais foriomlán na 
Saoráide le haghaidh gach Ballstát i gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar amach 
in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán [Rialachán CUAC]. Ba cheart go 
dtabharfaí na cumhachtaí cur chun feidhme gan nósanna imeachta coiste ós rud é go n-
eascraíonn na sciartha go díreach as modheolaíocht ríomha réamhshainithe a chur i 
bhfeidhm. 

(22) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a ghnóthú go leordhóthanach ina n-
aonar, eadhon infheistíochtaí poiblí a ghiaráil sna críocha is mó atá buailte ag an aistriú 
ionsar aeráidneodracht agus geilleagar ciorclach trí aghaidh a thabhairt ar na 
riachtanais forbartha comhfhreagracha. Is iad na príomhchúiseanna atá ann, ina leith 
sin, ná na deacrachtaí a bhíonn ag eintitis phoiblí tacú ina n-aonar le hinfheistíochtaí a 
dtairbhíonn na críocha is measa atá buailte ag an aistriú aeráide díobh agus nach 
ngineann sreabha leordhóthanacha ioncaim dhílis gan tacaíocht deontais ón Aontas, 
agus an gá atá le creat cur chun feidhme comhsheasmhach faoi bhainistíocht dhíreach a 
bheith ann. Ós rud é gur fearr is féidir na cuspóirí sin a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, 
féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta de 
réir mar a leagtar amach é in Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal na 
comhréireachta de réir mar a leagtar amach é san Airteagal sin, ní théann an Rialachán 
seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú,
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TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I
FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1
Ábhar agus raon feidhme 

Leis an Rialachán seo foráiltear don tsaoráid iasachta don earnáil phoiblí (an ‘tSaoráid’) i dtacú 
le heintitis san earnáil phoiblí trí dheontais ó bhuiséad an Aontais a chomhcheangal le hiasachtaí 
arna ndeonú ag na comhpháirtithe airgeadais i gcomhréir lena rialacha, a mbeartais agus a 
nósanna imeachta maidir le hiasachtú agus déantar leis cuspóirí na Saoráide a leagan síos. 
Leagtar síos leis rialacha le haghaidh chomhpháirt deontais na tacaíochta ón Aontas a 
sholáthraítear faoin tSaoráid seo, lena gcumhdaítear go háirithe a buiséad don tréimhse 2021-
2027, foirmeacha na tacaíochta ón Aontas agus forálacha maidir le hincháilitheacht.

Soláthrófar leis an tSaoráid tacaíocht a rachaidh chun sochair chríocha an Aontais a mbeidh 
orthu aghaidh a thabhairt ar dhúshláin thromchúiseacha shóisialta, chomhshaoil agus 
eacnamaíocha a eascróidh as an bpróiseas aistrithe ionsar spriocanna 2030 an Aontais don 
aeráid agus d’fhuinneamh agus de réir mar a bhunaítear iad i [Rialachán (AE).../... ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [lena mbunaítear creat chun aeráidneodracht 
a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (An Dlí Aeráide Eorpach)] 
agus geilleagar ciorclach agus aeráidneodrach a bhaint amach san Aontas faoi 2050 ar a 
dhéanaí. Déanfaidh na tairbhithe faoin tSaoráid seo luachanna bunúsacha 
Conradhbhunaithe an Aontais a chomhlíonadh. 

Airteagal 2
Sainmhínithe

 Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas: 

1. ciallaíonn ‘comhaontú riaracháin’ an ionstraim dlí lena mbunaítear an creat comhair 
idir an Coimisiún agus comhpháirtí airgeadais, lena leagtar amach na cúraimí agus na 
freagrachtaí sonracha maidir le cur chun feidhme na Saoráide i gcomhréir le forálacha 
an Rialacháin seo;

2. ciallaíonn ‘tairbhí’ eintiteas dlítheanach san earnáil phoiblí a bunaíodh i mBallstát mar 
chomhlacht dlí phoiblí, nó mar chomhlacht faoi rialú an dlí phríobháidigh ar cuireadh 
misean seirbhíse poiblí, nó fiontar faoi úinéireacht stáit, nó fiontar faoi úinéireacht 
údaráis áitiúil nó réigiúnaigh de chúram air, lenar síníodh comhaontú deontais faoin 
tSaoráid;

3. ciallaíonn ‘comhpháirtithe airgeadais’ BEI, institiúidí idirnáisiúnta airgeadais eile, 
bainc náisiúnta le haghaidh spreagtha agus institiúidí airgeadais lena n-áirítear 
institiúidí príobháideacha, lena síníonn an Coimisiún comhaontú riaracháin chun 
oibriú i gcomhar laistigh den tSaoráid;

4. ciallaíonn ‘tionscadal’ aon ghníomhaíocht atá sainaitheanta ag an gCoimisiún mar 
ghníomhaíocht incháilithe, atá neamhspleách ar bhonn airgeadais agus teicniúil, a 
bhfuil cuspóir réamhshainithe leis agus lena mbaineann tréimhse shocraithe inar foláir 
é a chur chun feidhme agus a thabhairt chun críche, is féidir le tionscadail a bhfuil tús 
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curtha leo cheana, ach nárbh fhéadfaí iad a thabhairt i gcrích i ngeall ar easpa 
acmhainní airgeadais a bheith incháilithe freisin faoin tSaoráid;

5 ciallaíonn ‘plean críochach um aistriú cóir’ plean a bunaíodh i gcomhréir le 
hAirteagal 7 de Rialachán [Rialachán CUAC] atá ullmhaithe i gcomhar le húdaráis 
áitiúla agus réigiúnacha ábhartha na gcríoch lena mbaineann agus ar ina leith a 
chuathas i gcomhairle leis na comhpháirtithe sóisialta, le hionadaithe réigiúnacha 
na sochaí sibhialta agus na hearnála príobháidí, i gcomhréir le prionsabal na 
comhpháirtíochta a leagtar síos in Airteagal [6] de Rialachán (AE) .../... [RFC nua], 
agus arna fhormheas ag an gCoimisiún;

6. ciallaíonn ‘scéim iasachta’ iasacht a dheonaigh comhpháirtithe airgeadais do thairbhí 
a bhfuil mar aidhm léi roinnt tionscadal réamhshainaitheanta a mhaoiniú faoin 
tSaoráid.

6a. ciallaíonn ‘prionsabal na breisíochta’ an tacaíocht do thionscadail nach ngineann 
sreabh leordhóthanach ioncaim dhílis chun costais infheistíochta a chumhdach 
agus cistiú a aimsiú, a mhéid céanna nó laistigh den amlíne chéanna d’uireasa ghné 
na tacaíochta deontais ó bhuiséad an Aontais, i gcomhréir le pointe (b) d’Airteagal 
209(2) den Rialachán Airgeadais, agus a rannchuidíonn leis na cuspóirí ginearálta 
a leagtar síos in Airteagal 3 den Rialachán seo.

Airteagal 3
Cuspóirí 

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide ná aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
shocheacnamaíocha thromchúiseacha a eascraíonn as próiseas an aistrithe ionsar 
gheilleagar aeráidneodrach, chun sochair chríocha an Aontais a shainaithnítear sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir arna n-ullmhú ag na Ballstáit i gcomhréir le 
hAirteagal 7 de Rialachán [Rialachán CUAC] agus rannchuidiú a dhéanamh le 
cuspóirí bheartais AE, go háirithe spriocanna nua 2030 an Aontais don aeráid agus 
d’fhuinneamh agus leis an aistriú ionsar gheilleagar aeráidneodrach a bhaint 
amach san Aontas faoi 2050 ar a dhéanaí, i gcomhréir le gealltanais an Aontais faoi 
Chomhaontú Pháras agus le cuspóirí an Aontais lena bhfreagrófar don ghá atá le 
hiomaíochas a neartú agus lena n-áiritheofar go ndéanfar éagothromaíochtaí a 
laghdú leis an aistriú, lena gcruthófar éifeacht ghlanfhostaíochta i gcomhar le 
Colún Eorpach na gCeart Sóisialta agus le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe.

2. Beidh mar chuspóir sonrach ag an tSaoráid infheistíochtaí ón earnáil phoiblí a mhéadú, 
lena dtabharfar aghaidh ar riachtanais forbartha na réigiún a shainaithnítear sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir, trí éascú a dhéanamh ar mhaoiniú na dtionscadal 
nach ngineann sreabh leordhóthanach ioncaim dhílis chun costais infheistíochta a 
chumhdach de réir bhrí phrionsabal na breisíochta dá dtagraítear i bpointe (6a) 
d’Airteagal 2.

3. Agus iarracht á déanamh an cuspóir sonrach dá dtagraítear i mír 2 a bhaint amach, 
cumasaítear leis an Rialachán seo freisin ▌tacaíocht chomhairleach a sholáthar chun 
tionscadail incháilithe a ullmhú, a fhorbairt agus a chur chun feidhme i gcás inar gá, 
lena n-áirítear ag céim chur i bhfeidhm an tionscadail. Soláthrófar an tacaíocht 
chomhairleach sin i gcomhréir leis na rialacha agus modhanna cur chun feidhme le 
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haghaidh Mhol Comhairleach InvestEU a bunaíodh le hAirteagal [20] de Rialachán 
[Rialachán InvestEU].

Airteagal 4
Buiséad

1. Gan dochar do na hacmhainní breise a leithdháiltear i mbuiséad an Aontais don 
tréimhse 2021-2027, déanfar comhpháirt deontais na tacaíochta a sholáthrófar faoin 
tSaoráid seo, lena n-áirítear an tacaíocht chomhairleach chun tionscadail a ullmhú, 
a fhorbairt agus a chur chun feidhme, a mhaoiniú ó acmhainní ó bhuiséad an Aontais 
do mhéid arb ionann é agus EUR 1 760 000 000 i bpraghsanna reatha. ▌▌▌

3. Féadfar na hacmhainní dá dtagraítear i mír 1 a chomhlánú le ranníocaíochtaí ó na 
Ballstáit, ó thríú tíortha agus ó chomhlachtaí nach bhfuil san Aontas. Ioncam sannta 
seachtrach de réir bhrí Airteagal 21(5) den Rialachán Airgeadais a bheidh sna 
hacmhainní seo. ▌

5. Féadfar méid suas le 2 % de na hacmhainní dá dtagraítear i mír 1 a úsáid le haghaidh 
cúnamh teicniúil agus riaracháin le haghaidh cur chun feidhme na Saoráide cosúil le 
gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialúcháin, iniúchta agus meastóireachta 
lena n-áirítear córais faisnéise chorparáideacha agus córais teicneolaíochta, chomh 
maith le caiteachas riaracháin agus táillí na gcomhpháirtithe airgeadais. Féadfar 
méideanna níos mó cúnaimh theicniúil agus riaracháin a chur ar fáil arna iarraidh 
sin do thairbhithe a bhfuil cumas riaracháin níos ísle acu ó thaobh trealaimh 
teicneolaíochta, foirne agus bonneagair de.

6. Acmhainní suas le méid arb ionann é agus EUR 50 000 000 , acmhainní a áirítear iontu 
siúd dá dtagraítear i mír 1, soláthrófar iad le haghaidh na ngníomhaíochtaí a leagtar 
amach in Airteagal 3(3).

7. Féadfar gealltanais bhuiséadacha do ghníomhaíochtaí a mhairfidh níos faide ná bliain 
airgeadais amháin a mhiondealú ina dtráthchodanna bliantúla a íocfar thar thréimhse 
roinnt blianta. 

Airteagal 4a
Rochtain ar na hacmhainní

Beidh rochtain ar an tSaoráid ag brath ar ghlacadh cuspóra náisiúnta maidir leis an 
aeráidneodracht a bhaint amach faoi 2050. I gcás na mBallstát sin nach bhfuil gealltanas 
tugtha acu go fóill do chuspóir náisiúnta maidir leis an aeráidneodracht, ní fhorscaoilfear 
ach 50 % dá leithdháileadh náisiúnta, agus cuirfear an 50 % eile ar fáil a thúisce a bheidh 
an sprioc sin glactha acu.

CAIBIDIL II
TACAÍOCHT ÓN AONTAS

Airteagal 5
Foirmeacha tacaíochta ón Aontas agus modhanna cur chun feidhme

1. An tacaíocht ón Aontas a sholáthrófar faoin tSaoráid, is i bhfoirm deontas i gcomhréir 
le Teideal VIII den Rialachán Airgeadais a sholáthrófar í.
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2. Cuirfear tacaíocht ón Aontas a sholáthrófar faoin tSaoráid chun feidhme trí 
bhainistíocht dhíreach i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais.

3. Féadfaidh an Coimisiún cumhachtaí cur chun feidhme maidir le cúraimí na tacaíochta 
ón Aontas a soláthraíodh faoin tSaoráid a tharmligean chuig gníomhaireachtaí 
feidhmiúcháin i gcomhréir le hAirteagal 69 den Rialachán Airgeadais d'fhonn 
bainistíocht agus éifeachtúlacht na Saoráide a bharrfheabhsú.

Airteagal 6
Infhaighteacht acmhainní 

1. Na hacmhainní dá dtagraítear in Airteagal 4(1), tar éis soláthar a asbhaint le haghaidh 
caiteachas teicniúil agus riaracháin dá dtagraítear in Airteagal 4(5), úsáidfear iad chun 
tionscadail a mhaoiniú, i gcomhréir le míreanna 2 agus 3.

2. Maidir le deontais a dámhadh de bhun glaonna ar thograí a seoladh tráth nach déanaí 
ná  tréimhse an chreata airgeadais ilbhliantúil (CAI) 2021-2027, ní rachaidh 
tacaíocht ón Aontas arna dámhachtain ar thionscadail incháilithe thar na sciartha 
náisiúnta a leagtar amach sa chinneadh atá le glacadh ag an gCoimisiún de bhun 
mhír 4. 

3. Maidir le deontais a dámhadh de bhun glaonna ar thograí a seoladh amhail ón 
1 Eanáir 2028, soláthrófar tacaíocht ón Aontas arna dámhachtain ar thionscadail 
incháilithe gan aon sciar náisiúnta a leithdháileadh roimh ré agus ar bhonn iomaíoch 
ar leibhéal an Aontais go dtí go n-ídeofar na hacmhainní atá fágtha. Le dámhachtain 
na ndeontas sin, tabharfar aird ar leith ar réigiúin bheagfhorbartha dá dtagraítear 
in Airteagal [102(2)] de Rialachán .../... [CPR nua] agus cuirfear san áireamh an gá 
le hintuarthacht infheistíochta agus le cur chun cinn an chomhtháthaithe 
eacnamaíoch, shóisialta agus chríochaigh a áirithiú.

4. Glacfaidh an Coimisiúin gníomh tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 17  lena leagfar 
amach a chuid sciartha féin le haghaidh gach Ballstát a eascraíonn as cur chun feidhme 
na modheolaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán 
[Rialachán CuAC] agus as cur chun feidhme toisce athdháilte ag cur san áireamh 
riachtanas na réigiún beagfhorbartha dá dtagraítear in Airteagal [102(2)] de 
Rialachán .../... [CPR nua] i bhfoirm céatadán de na hacmhainní iomlána atá ar fáil 
dá dtagraítear in Airteagal 4(1) den Rialachán seo. 

Airteagal 7
Comhaontuithe riaracháin le comhpháirtithe airgeadais

Síneoidh an Coimisiún agus an comhpháirtí airgeadais comhaontú riaracháin roimh chur chun 
feidhme na Saoráide leis an gcomhpháirtí airgeadais sin. Sa chomhaontú leagfar amach cearta 
sonracha agus oibleagáidí gach páirtí sa chomhaontú, lena n-áirítear socruithe iniúchta agus 
cumarsáide.
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CAIBIDIL III
INCHÁILITHEACHT

Airteagal 8
Tionscadail incháilithe 

1. Is iad na tionscadail a rannchuidíonn leis na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 3 agus 
a chomhlíonann na coinníollacha ar fad a leagtar amach thíos, agus na tionscadail sin 
amháin, a bheidh incháilithe le haghaidh tacaíocht ón Aontas faoin tSaoráid: 

(a) tá tionchar soiléir agus intomhaiste ag na tionscadail  agus, i gcás inarb 
iomchuí, áirítear orthu táscairí aschuir chun aghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin thromchúiseacha shóisialta, eacnamaíocha, gheografacha nó 
chomhshaoil a eascraíonn as an bpróiseas aistrithe ionsar spriocanna nua 
2030 an Aontais don aeráid agus don fhuinneamh agus ionsar gheilleagar 
ciorclach agus aeráidneodrach san Aontas faoi 2050 ar a dhéanaí agus 
rannchuidíonn siad le cuspóirí agus riachtanais na gcríoch arna sainaithint 
i bplean críochach um aistriú cóir, fiú mura bhfuil siad lonnaithe sna críocha 
sin; 

(b) ní fhaigheann na tionscadail tacaíocht faoi aon chlár eile de chuid an Aontais 
do na gníomhaíochtaí céanna;

(c) faigheann na tionscadail iasacht ón gcomhpháirtí airgeadais faoin tSaoráid; ▌ 

(d) comhlíonann na tionscadail ▌prionsabal na breisíochta dá dtagraítear i 
bpointe (6a) d’Airteagal 2.

(e) rinneadh measúnú tionchair inscne ar na tionscadail; agus
(f) ní dhéanann na tionscadail dochar suntasach do cheann amháin nó níos 

mó de na cuspóirí comhshaoil dá dtagraítear in Airteagal 9 de Rialachán 
(AE) 2020/852.  

1a. De mhaolú ar phointe (b) de mhír 1, féadfaidh tionscadail a fhaigheann tacaíocht 
ón Aontas faoin tSaoráid tacaíocht chomhairleach agus cúnaimh theicniúil a fháil 
freisin chun iad a ullmhú, a fhorbairt agus a chur chun feidhme ó chláir eile de 
chuid an Aontais.

1b. Ní thacóidh an tSaoráid le gníomhaíochtaí a chuirfeadh isteach ar roghanna eile 
ísealcharbóin a fhorbairt agus a úsáid, nó a mbeadh gaibhniú sócmhainní ar mó a 
lorg carbóin mar thoradh orthu san fhadtéarma agus a bhainfeadh an bonn ó 
chuspóirí aeráide agus comhshaoil an Aontais a bhaint amach.
Ní thacóidh an tSaoráid le gníomhaíochtaí atá eisiata faoi Airteagal [5] de 
Rialachán (AE) ... / ... [Rialachán CUAC].

1c. Dhá bhliain tar éis theacht i bhfeidhm na Saoráide seo, déanfaidh an Coimisiún 
athbhreithniú ar na coinníollacha incháilitheachta a leagtar amach san Airteagal 
seo chun a dtionchar ar chuspóirí comhshaoil dá dtagraítear in Airteagal 9 de 
Rialachán (AE) 2020/852 a mheasúnú. Mar chuid den athbhreithniú sin, déanfaidh 
an Coimisiún measúnú an gá na coinníollacha a nuashonrú chun ‘prionsabal na 
neamhdhíobhála’ agus critéir ábhartha eile arna mbunú le Rialachán (AE) 
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2020/852 [an Rialachán maidir le Tacsanomaíocht] a chur i bhfeidhm go hiomchuí 
agus déanfaidh sé an ghníomhaíocht is gá.

1d. Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 17  lena 
bhforlíontar an tAirteagal seo trí na treoirlínte a bhunú maidir leis an mbealach 
chun an measúnú tionchair dá dtagraítear i bpointe (e) de mhír 1 a dhéanamh agus 
lena sonraítear ábhar agus formáid na faisnéise agus na sonraí atá le soláthar.   
Forbróidh an Coimisiún na treoirlínte sin i gcomhar leis na comhpháirtithe cur 
chun feidhme agus tar éis dul i gcomhairle leis na saineolaithe agus na 
geallsealbhóirí ábhartha, go háirithe le heagraíochtaí náisiúnta ban sna Ballstáit, 
agus déanfaidh sé forálacha cuíchóirithe arb é is aidhm dóibh ualach riaracháin 
iomarcach nó moilleanna sa phróiseas roghnúcháin a sheachaint.

Airteagal 9
Daoine agus eintitis incháilithe 

D'ainneoin na gcritéar a leagtar amach in Airteagal 197 den Rialachán Airgeadais, is iad na 
heintitis dhlíthiúla san earnáil phoiblí a bunaíodh i mBallstát mar chomhlacht dlí phoiblí nó mar 
chomhlacht faoi rialú an dlí phríobháidigh ar cuireadh misean seirbhíse poiblí air, agus iadsan 
amháin, atá incháilithe le hiarratas a dhéanamh mar thairbhithe féideartha faoin Rialachán seo. 

CAIBIDIL IV
DEONTAIS

Airteagal 10
Deontais

1. Beidh deontais i bhfoirm maoiniúcháin nach mbeidh bainteach le costais, i gcomhréir 
le hAirteagal 125(1)(a) den Rialachán Airgeadais.

2. Ní bheidh méid an deontais níos mó ná 15 % de mhéid na hiasachta a sholáthair an 
comhpháirtí airgeadais faoin tSaoráid seo. Maidir le tionscadail lonnaithe i gcríocha 
NUTS leibhéal 2 a bhfuil olltáirgeacht intíre per capita acu nach mó í ná 75 % de 
mheán-olltáirgeacht intíre san AE-27 dá dtagraítear in Airteagal [102(2)] de Rialachán 
[Rialachán na bhForálacha Coiteanna nua], ní bheidh méid an deontais níos mó ná 25 
% de mhéid na hiasachta a sholáthair an comhpháirtí airgeadais.

3. Féadfar íocaíochtaí deontais arna dhámhachtain a roinnt ina thráthchodanna éagsúla 
nasctha le dul chun cinn atá déanta maidir le cur chun feidhme faoi mar a leagtar amach 
sa chomhaontú deontais.

Airteagal 11
Na deontais a laghdú nó a fhoirceannadh

1. Chomh maith leis na forais a shonraítear in Airteagal 131(4) den Rialachán Airgeadais 
agus tar éis dul i gcomhairle leis an gcomhpháirtí airgeadais, féadfar méid an deontais 
a laghdú nó an comhaontú deontais a fhoirceannadh mura síneofar laistigh de dhá 
bhliain ó dháta sínithe an chonartha deontais conradh an tsoláthair, an conradh 
oibreacha nó an conradh seirbhísí is suntasaí go heacnamaíoch, i gcásanna ina bhfuil 
sé beartaithe an conradh sin a thabhairt i gcrích de bhun an chomhaontaithe deontais.
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2. Nuair a dhéantar tacaíocht ón Aontas a chomhcheangal le scéimeanna iasachta agus 
nuair nach bhfuil conarthaí soláthair, oibreacha ná seirbhíse beartaithe, ní bheidh 
feidhm ag mír 1. 

Sna cásanna sin agus tar éis dul i gcomhairle leis an gcomhpháirtí airgeadais, féadfar 
méid an deontais a laghdú nó an comhaontú deontais a fhoirceannadh, agus féadfar 
aon mhéid gaolmhar a théarnamh, i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar amach sa 
chomhaontú deontais.

CAIBIDIL V
SEIRBHÍSÍ UM THACAÍOCHT CHOMHAIRLEACH

Airteagal 12
Seirbhísí um thacaíocht chomhairleach

1. Faoin Rialachán seo cuirfear tacaíocht chomhairleach chun feidhme le bainistiú 
indíreach, i gcomhréir leis na rialacha agus modhanna cur chun feidhme le haghaidh 
Mol Comhairleach InvestEU a bunaíodh le hAirteagal [20] de Rialachán [Rialachán 
InvestEU].

2. Beidh gníomhaíochtaí a theastaíonn chun tacú le hullmhú, forbairt agus cur chun 
feidhme tionscadal incháilithe le haghaidh tacaíocht chomhairleach agus maoineofar 
iad i gcomhréir le hAirteagal 4 den Rialachán seo..

CAIBIDIL VI
CLÁREAGRÚ, FAIREACHÁN, MEASTÓIREACHT AGUS 

RIALÚ

Airteagal 13
Cláir oibre

Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 17 chun an 
tAirteagal seo a fhorlíonadh trí chláir oibre  ▌a bhunú i gcomhréir le hAirteagal 110 den 
Rialachán Airgeadais. Sonrófar sna cláir oibre sin na critéir agus na coinníollacha maidir 
leis an roghnú agus, i gcás ina mbeidh an t-éileamh níos mó ná acmhainní cistiúcháin faoi 
leithdháiltí náisiúnta, tosaíocht a thabhairt do thionscadail, agus na critéir ábhartha a 
leagtar síos le Rialachán (AE) 2020/852 [an Rialachán maidir le Tacsanomaíocht] á gcur 
san áireamh, cumas an tionscadail na cuspóirí agus na riachtanais arna sainaithint sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir a bhaint amach, an rannchuidiú leis an aistriú 
aeráide, agus é á áirithiú ag an am céanna nach bhfágfar aon duine ar leataobh, go 
bhféadfadh eintitis na hearnála poiblí a bhfuil maoiniú á iarraidh acu plean dícharbónaithe 
a ghlacadh, lena n-áirítear dátaí do na spriocanna maidir le céimniú amach na mbreoslaí 
iontaise atá ag luí le spriocanna Chomhaontú Pháras, mar aon leis an gcuspóir foriomlán  
comhtháthú réigiúnach agus críochach a chur chun cinn, agus rannchuidiú an deontais le 
hinmharthanacht an tionscadail. Áiritheoidh an Coimisiún go ndéanfar comhionannas 
inscne agus comhtháthú na gné inscne a chur san áireamh agus a chur chun cinn sa chlár 
oibre. 
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Sna cláir oibre leagfar amach sciartha náisiúnta na n-acmhainní, lena n-áirítear aon acmhainn 
bhreise, le haghaidh gach Ballstát i gcomhréir le hAirteagal 4(1) agus Airteagal 6(2) den 
Rialachán seo. 

Airteagal 13a
Roghnú comhpháirtithe eile airgeadais seachas BEI

1. Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 17 chun 
an tAirteagal seo a fhorlíonadh chun mionsonraí na gcoinníollacha 
incháilitheachta agus na nósanna imeachta roghnúcháin a leagan amach do 
chomhpháirtithe airgeadais seachas BEI.

2. Léireofar cuspóirí na Saoráide sna coinníollacha incháilitheacha do na 
comhpháirtithe airgeadais seachas BEI.

3. Go háirithe, agus na comhpháirtithe airgeadais á roghnú aige, cuirfidh an 
Coimisiún a gcumas san áireamh:
(a) a áirithiú go bhfuil a mbeartas maidir le hiasachtú fuinnimh agus a 

gcaighdeáin inchomparáide leis na cinn a chuireann BEI i bhfeidhm i 
ndáil leis an tSaoráid seo;

(b) tionchar dheontas an Aontais a uasmhéadú trí acmhainní dílse;
(c) éagsúlú geografach iomchuí na Saoráide a áirithiú agus lamháil do 

mhaoiniú tionscadal níos lú;
(d) na ceanglais a leagtar amach in Airteagail 155(2) agus 155(3) den 

Rialachán Airgeadais maidir le seachaint cánach, calaois chánach, 
imghabháil cánach, sciúradh airgid, maoiniú sceimhlitheoireachta agus 
dlínsí neamh-chomhoibritheacha a chur chun feidhme go críochnúil;

(e) trédhearcacht agus rochtain phoiblí ar fhaisnéis a bhaineann le gach 
tionscadal a áirithiú;

(f) comhsheasmhacht a mbeartas iasachta a áirithiú le spriocanna 2030 an 
Aontais don aeráid agus d’fhuinneamh agus an cuspóir le haghaidh 
geilleagar a bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de san Aontas faoi 
2050; agus

(g) an anailís ar thosca comhshaoil, aeráide, sóisialta agus rialachais a 
chomhtháthú i roghnú agus i meastóireacht tionscadal.

4. Foilseoidh an Coimisiún na torthaí roghnúcháin.

Airteagal 14
Faireachán agus tuairisciú

1. In Iarscríbhinn II leagtar síos eochairtháscairí feidhmíochta chun faireachán a 
dhéanamh ar chur chun feidhme agus dul chun cinn na Saoráide maidir leis na 
cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 3 a bhaint amach. 
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2. Leis an gcóras tuairiscithe feidhmíochta, áiritheofar go mbaileofar na sonraí maidir 
leis na táscairí dá dtagraítear i mír 1 ar dhóigh atá éifeachtúil, éifeachtach agus tráthúil. 
Soláthróidh tairbhithe agus comhpháirtithe airgeadais na sonraí maidir leis na táscairí 
sin don Choimisiún. 

2a. Tabharfaidh an Coimisiún tuarascáil gach bliain ar chur chun feidhme na Saoráide 
i gcomhréir le hAirteagal 250 den Rialachán Airgeadais. Sa tuarascáil sin, cuirfear 
faisnéis ar fáil maidir le torthaí agus tionchar na Saoráide i ndáil lena cuspóirí agus 
lena táscairí feidhmíochta, go háirithe a mhéid a rannchuidíonn sí i dtaobh aghaidh 
a thabhairt ar riachtanais an aistrithe agus ar chuspóirí inbhuanaitheachta an 
Aontais, lena n-áirítear a tionchar ar an aeráid, ar an gcomhshaol, ar an ngné 
shóisialta agus ar chomhionannas inscne, agus critéir tacsanomaíochta an Aontais 
arna mbunú le Rialachán (AE) 2020/852 á gcur i bhfeidhm, i gcás inarb iomchuí. 
Chun na críche sin, soláthróidh comhpháirtithe airgeadais agus tairbhithe ar bhonn 
bliantúil an fhaisnéis agus na sonraí uile is gá agus tuairisceoidh siad go tráthrialta 
don Choimisiún maidir leis an dul chun cinn i dtreo táscairí aschuir a bhaint amach 
i gcomhréir le hAirteagal 8.

3. Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 17 chun Iarscríbhinn II a leasú trí na táscairí dá dtagraítear i mír 1 a 
mhodhnú. 

Airteagal 15
Meastóireacht

1. Déanfar meastóireacht ar chur chun feidhme na Saoráide agus ar a hinniúlacht na 
cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 3 a bhaint amach go leorthráthúil le leas a bhaint 
aisti mar chuid den phróiseas cinnteoireachta.

2. Déanfar an mheastóireacht eatramhach ar an tSaoráid faoin 1 Eanáir 2024 agus 
cuirfear faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, nuair atáthar ag 
dréim leis go mbeidh faisnéis leordhóthanach ar fáil maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide. Sa mheastóireacht léireofar go háirithe conas a chuidigh an tacaíocht ón 
Aontas a soláthraíodh faoin tSaoráid le haghaidh a thabhairt ar riachtanais na gcríoch 
a chuireann na pleananna críochacha um aistriú cóir chun feidhme, go háirithe maidir 
le breisíocht.

3. Ag deireadh na tréimhse cur chun feidhme agus tráth nach déanaí ná an 
31 Nollaig 2031, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil mheastóireachta neamhspleách 
chríochnaitheach ar thorthaí agus tionchar fadtéarmach na Saoráide ▌a chur faoi 
bhráid na Parlaiminte agus na Comhairle. Déanfaidh na comhpháirtithe airgeadais 
agus na tairbhithe gach doiciméad agus faisnéis is gá a sholáthar don Choimisiún 
chun a chur a chumas an mheastóireacht sin a dhéanamh.

3a. Sa mheastóireacht eatramhach agus chríochnaitheach araon, déanfaidh an 
Coimisiún measúnú ar an gcaoi ar rannchuidigh tacaíocht ón Aontas a 
soláthraíodh faoin tSaoráid le cuspóirí Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta agus 
chuspóirí bheartas inbhuanaitheachta an Aontais a bhaint amach, go háirithe 
spriocanna nua 2030 an Aontais don aeráid agus d’fhuinneamh mar a bunaíodh 
iad i Rialachán (AE)…/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [lena 
mbunaítear an creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear 
Rialachán (AE) 2018/1999 (an Dlí Aeráide Eorpach), agus an t-aistriú ionsar 
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gheilleagar ciorclach agus aeráidneodrach san Aontas faoi 2050 ar a dhéanaí, agus 
tacsanomaíocht an Aontais a bhunaítear le Rialachán (AE) 2020/852 [An 
Rialachán maidir le Tacsanomaíocht] á cur chun feidhme aige, i gcás inarb 
iomchuí.

Airteagal 16
Iniúchtaí

1. Iniúchtaí ar úsáid na tacaíochta ón Aontas arna soláthar faoin tSaoráid arna ndéanamh 
ag daoine nó eintitis, lena n-áirítear daoine nó eintitis seachas iad sin ar thug institiúidí 
nó comhlachtaí de chuid an Aontais sainordú dóibh, is iad sin a bheidh mar bhonn leis 
an gcinnteacht fhoriomlán de bhun Airteagal 127 den Rialachán Airgeadais.

2. Gach doiciméad atá ar fáil agus is gá le go ndéanfadh an dá údarás sin a gcuid dualgas, 
soláthróidh na comhpháirtithe airgeadais agus na tairbhithe iad don Choimisiún agus 
d’aon iniúchóir ainmnithe.

2a, Déanfaidh an Chúirt Iniúchóirí  iniúchtaí seachtracha ar úsáid na tacaíochta ón 
Aontas a sholáthraítear faoin tSaoráid  i gcomhréir le hAirteagal 287 CFAE. 
Eiseoidh an Chúirt Iniúchóirí tuarascáil speisialta ar chur chun feidhme na 
Saoráide a luaithe a shroichfidh ráta cur chun feidhme na dtionscadal arna 
maoiniú 60 % ar a laghad, ach tráth nach déanaí ná.... [cuir isteach an dáta cúig 
bliana tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Gach doiciméad nó 
faisnéis atá ar fáil agus is gá le go ndéanfadh an dá údarás sin a gcuid dualgas, 
solathróidh na comhpháirtithe airgeadais agus na tairbhithe  iad don Choimisiún 
agus don Chúirt Iniúchóirí. 

Airteagal 17
An tarmligean a fheidhmiú

1. Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht 
don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh. 

2. Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in 
Airteagail 6, 8, 13, 13a agus 14 a thabhairt don Choimisiún go dtí an 31 Nollaig 2028. 

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in  Airteagail 6, 8, 13, 13a agus 14 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh 
cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá 
sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in 
Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní 
dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

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

5. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ina leith an tráth céanna.
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CAIBIDIL VII
FORÁLACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA AGUS FORÁLACHA 

CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 18 
Faisnéis, cumarsáid agus poiblíocht

-1a. Nochtfaidh comhpháirtithe airgeadais an fhaisnéis airgeadais ábhartha uile agus 
aon fhaisnéis neamhairgeadais bhunriachtanach réamhshainithe eile a bhaineann 
le gach tionscadal a mhaoinítear agus cuirfidh siad an fhaisnéis sin ar fáil go poiblí 
ar a suíomh gréasáin tar éis an scéim iasachta nó iasachta ábhartha a shíniú, de 
réir mar is infheidhme.
I bhfaisnéis den sórt sin  a chuirfear ar fáil go poiblí, ní bheidh faisnéis atá íogair ó 
thaobh na tráchtála de ná sonraí pearsanta nach bhfuil le nochtadh faoi dhlí an 
Aontais maidir le cosaint sonraí.

1. Áiritheoidh na tairbhithe agus na comhpháirtithe airgeadais, ar an leibhéal is airde 
agus is féidir agus i gcomhréir lena rialacha, a mbeartas agus a nósanna imeachta,  
infheictheacht na tacaíochta ón Aontas a soláthraíodh faoin tSaoráid, go háirithe agus 
na tionscadail agus a gcuid torthaí á gcur chun cinn, trí fhaisnéis spriocdhírithe a 
sholáthar do shainghrúpaí éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an pobal. 

1a. Déanfaidh an Coimisiún na tuairimí a d’eisigh sé faoi na tionscadail a roghnaíodh 
faoin tSaoráid seo a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa i gcomhréir le 
hIarscríbhinn II a ghabhann leis an gCreat-Chomhaontú maidir le caidreamh idir 
Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún.

2. Déanfaidh an Coimisiún gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a bhaineann leis 
an tSaoráid a chur chun feidhme, trédhearcacht agus rochtain phoiblí ar fhaisnéis a 
bhaineann leis na tionscadail arna gcistiú agus ar a dtorthaí a áirithiú agus 
éifeachtacht na dteachtaireachtaí a thomhas. Leis na hacmhainní airgeadais arna 
leithdháileadh ar an tSaoráid, rannchuideofar le cumarsáid chorparáideach 
thosaíochtaí polaitiúla an Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad leis na cuspóirí dá 
dtagraítear in Airteagal 3. Áiritheoidh an Coimisiún go n-eagrófar feachtas 
cumarsáide éifeachtach ag tús an phróisis roghnúcháin agus go gcuirfear faisnéis 
faoi ghlaonna ar thograí ar fáil go díreach do gach údarás poiblí ar fud an Aontais. 
Ba cheart faisnéis maidir leis an tacaíocht theicniúil agus riaracháin a chuirtear ar 
fáil d’iarratasóirí a chur chun cinn go gníomhach freisin. Déanfaidh an Coimisiún 
liosta na dtionscadal a roghnaíodh nó a diúltaíodh faoin tSaoráid seo a thabhairt 
cothrom le dáta agus a fhoilsiú go rialta in éineacht le tuairisc ar na critéir 
shonracha maidir le glacadh nó diúltú.

Airteagal 19
Forálacha idirthréimhseacha 

I gcás inar gá, féadfar leithreasuithe a chur isteach sa bhuiséad i ndiaidh 2027 chun íocaíocht 
thráthchodanna na tacaíochta deontais ón Aontas a chumhdach, dá bhforáiltear i gcomhréir le 
hAirteagal 6(2), agus chun go mbeifear in ann na bearta nár críochnaíodh faoin 31 Nollaig 2027 
a bhainistiú.
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Airteagal 20
Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an […] [fichiú] lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil 
an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go 
díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle
An tUachtarán An tUachtarán
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▌IARSCRÍBHINN II
Eochairtháscairí feidhmíochta11

1. Líon na ndeontas a dámhadh
2. Líon na n-iasachtaí a síníodh  

2.1 Iasachtaí aonair
2.2 Scéimeanna iasachta

3. Foriomlán na hinfheistíochta a slógadh, roinnte mar a leanas
3.1 Méid an mhaoiniúcháin phríobháidigh a slógadh
3.2 Méid an mhaoiniúcháin phoiblí a slógadh

4. Líon na dtionscadal a fhaigheann tacaíocht, lena n-áirítear clúdach geografach
4.1 Tír 
4.2 Réigiún NUTS 2 
4.3 Críoch um aistriú cóir lena dtacaítear  

5. Líon na dtionscadal a fhaigheann maoiniú faoin tSaoráid
6. Líon na dtionscadal de réir earnála

6.1 Iompar
6.2 Bonneagar sóisialta
6.3 Fóntas poiblí (uisce, fuíolluisce, téamh ceantair, fuinneamh, bainistiú 

dramhaíola)
6.4 Tacaíocht dhíreach don aistriú aeráide, dícharbónú (fuinneamh inathnuaite agus 

éifeachtúlacht fuinnimh) agus do chuspóirí comhshaoil eile.
6.5 Cosaint an chomhshaoil

6.6 Bonneagar uirbeach (lena n-áirítear tithíocht)

6.6.a Cáilíocht tithíochta (lena n-áirítear éifeachtúlacht fuinnimh)
6.7 Eile

7. Laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa , i gcás inarb ábhartha
7a. Ráta fostaíochta agus ráta dífhostaíochta
7b. Ráta dídhaonraithe
7c. Daonra na réigiún/na gcríoch a bhaineann tairbhe as tionscadail a dhéantar 

faoin tSaoráid

11 Déanfar na táscairí uile a mhiondealú de réir réigiúin, i gcás inarb ábhartha. Déanfar na sonraí pearsanta uile a 
mhiondealú de réir inscne, i gcás inarb ábhartha.
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5.10.2020

TUAIRIM ÓN gCOISTE UM AN gCOMHSHAOL, UM SHLÁINTE PHOIBLÍ AGUS 
UM SHÁBHÁILTEACHT BIA

chuig an gCoiste um Buiséid agus chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta

Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an 
tsaoráid iasachta don earnáil phoiblí faoin Sásra um Aistriú Cóir
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Pascal Canfin

LEASUITHE

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

Leasú 1

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip an 11 Nollaig 20199, inar leagadh 
amach a threochlár i dtreo beartas fáis nua 
le haghaidh na hEorpa agus inar leagadh 
amach cuspóirí uaillmhianacha chun an t-
athrú aeráide a shárú agus chun an 
comhshaol a chosaint. I gcomhréir leis an 
gcuspóir neodracht aeráide a bhaint amach 
san Aontas faoi 2050 ar dhóigh éifeachtach 
agus chóir, fógraíodh sa Chomhaontú Glas 
don Eoraip go mbeadh Sásra um Aistriú 
Cóir ann, lena soláthrófaí bealaí chun 
aghaidh a thabhairt ar dhúshlán an 
chomhshaoil gan aon duine a fhágáil chun 
deiridh. Is iad na réigiúin agus na daoine is 

(1) Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip an 11 Nollaig 20199 , inar leagadh 
amach a threochlár i dtreo beartas nua 
maidir le fás inbhuanaithe le haghaidh na 
hEorpa agus inar leagadh amach cuspóirí 
uaillmhianacha chun an t-athrú aeráide a 
shárú agus chun an comhshaol a chosaint. I 
gcomhréir leis an gcuspóir chun 
spriocanna 2030 an Aontais don aeráid 
agus d’fhuinneamh agus neodracht 
aeráide a bhaint amach san Aontas faoi 
2050 ar a dhéanaí ar dhóigh éifeachtach 
agus chóir, mar a leagtar síos i [Rialachán 
(AE) 2020/XXX lena mbunaítear creat 
chun aeráidneodracht a bhaint amach 
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leochailí is mó a bhíonn neamhchosanta ar 
thionchar díobhálach an athraithe aeráide 
agus ar dhíghrádú an chomhshaoil. San am 
céanna, tá gá le hathruithe suntasacha 
struchtúracha chun an t-aistriú a bhainistiú.

agus lena leasaítear Rialachán (AE) 
2018/1999 (‘An Dlí Aeráide Eorpach’)], 
fógraíodh sa Chomhaontú Glas don Eoraip 
go mbeadh Sásra um Aistriú Cóir ann, lena 
soláthrófaí bealaí chun aghaidh a thabhairt 
ar na dúshláin eacnamaíocha, shóisialta 
agus chomhshaoil den aistriú chuig 
geilleagar atá aeráidneodrach, 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
de, tíosach ar fhuinneamh agus 
acmhainní, agus ciorclach, gan aon duine 
a fhágáil chun deiridh. Is iad na réigiúin 
agus na daoine is leochailí is mó a bhíonn 
neamhchosanta ar thionchar díobhálach an 
athraithe aeráide agus ar dhíghrádú an 
chomhshaoil. San am céanna, tá gá le 
hathruithe suntasacha struchtúracha chun 
an t-aistriú a bhainistiú.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Leasú 2

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) Ba cheart na hoibríochtaí 
maoiniúcháin agus infheistíochta a 
ailíniú le tosaíochtaí beartais reatha an 
Aontais amhail an Comhaontú Glas don 
Eoraip agus a thiomantas do neodracht 
aeráide a bhaint amach faoi 2050 ar a 
dhéanaí, leis an ‘Straitéis maidir le múnlú 
thodhchaí dhigiteach na hEorpa,’ agus le 
‘Colún Eorpach na gCeart Sóisialta’. Ba 
cheart do na hoibríochtaí sin tacú le 
cruthú agus caomhnú post ar 
ardchaighdeán agus inbhuanaithe agus 
gníomhaíochtaí trasteorann laistigh den 
Aontas agus ba cheart dóibh rannchuidiú 
le haistriú glas agus digiteach gheilleagar 
na hEorpa.

Leasú 3
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Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht 
maidir le Plean Infheistíochta an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip10 an 
14 Eanáir 2020, lenar bunaíodh an Sásra 
um Aistriú Cóir atá dírithe ar na réigiúin 
agus ar na hearnálacha ina n-imreoidh an t-
aistriú an tionchar is mó mar gheall ar a 
spleáchas ar bhreoslaí iontaise, lena n-
áirítear gual, móin agus sceall ola, nó ar 
phróisis thionsclaíocha atá dian ó thaobh 
gáis cheaptha teasa de, ach a bhfuil cumas 
níos lú acu na hinfheistíochtaí is gá a 
mhaoiniú. Tá na trí cholún seo a leanas sa 
Sásra um Aistriú Cóir: Ciste um Aistriú 
Cóir arna chur chun feidhme faoi 
bhainistíocht chomhroinnte, scéim 
thiomnaithe um aistriú cóir faoi InvestEU, 
agus saoráid iasachta don earnáil phoiblí 
chun infheistíochtaí breise a fhorscaoileadh 
sna réigiúin lena mbaineann.

(2) Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht 
maidir le Plean Infheistíochta an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip10 an 
14 Eanáir 2020, lenar bunaíodh an Sásra 
um Aistriú Cóir atá dírithe ar na réigiúin, 
ar na daoine agus ar na hearnálacha ina n-
imreoidh an t-aistriú an tionchar is mó mar 
gheall ar a spleáchas ar bhreoslaí iontaise, 
lena n-áirítear gual, móin agus sceall ola, 
nó ar phróisis thionsclaíocha atá dian ó 
thaobh gáis cheaptha teasa de, ach a bhfuil 
cumas níos lú acu na hinfheistíochtaí is gá 
ionsar aeráidneodracht a mhaoiniú. Tá na 
trí cholún seo a leanas sa Sásra um Aistriú 
Cóir: Ciste um Aistriú Cóir arna chur chun 
feidhme faoi bhainistíocht chomhroinnte, 
scéim thiomnaithe um aistriú cóir faoi 
InvestEU, agus saoráid iasachta don earnáil 
phoiblí chun infheistíochtaí breise a 
fhorscaoileadh sna réigiúin lena 
mbaineann.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Leasú 4

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) Is cuid bhunriachtanach de 
Phlean Téarnaimh an Aontais é an Ciste 
um Aistriú Cóir agus ba cheart go 
leanfadh sé de bheith ina chuid lárnach 
de, le hacmhainní suntasacha 
comhfhreagracha.
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Leasú 5

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Ba cheart saoráid iasachta don 
earnáil phoiblí (“an tSaoráid”) a sholáthar. 
Is í an tríú colún den Sásra um Aistriú Cóir 
a bheidh inti, a thacóidh le heintitis san 
earnáil phoiblí a gcuid infheistíochtaí a 
dhéanamh. Ba cheart do na hinfheistíochtaí 
sin na riachtanais forbartha a eascraíonn as 
na dúshláin aistrithe a chomhlíonadh, 
dúshláin a dtugtar tuairisc orthu sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir faoi 
mar atá glactha ag an gCoimisiún. Ba 
cheart do na gníomhaíochtaí a bhfuiltear ag 
brath orthu le haghaidh tacaíochta a bheith 
comhsheasmhach agus comhlántach leo 
siúd lena dtacaítear faoin dá cholún eile 
den Sásra um Aistriú Cóir.

(4) Ba cheart saoráid iasachta don 
earnáil phoiblí (“an tSaoráid”) a sholáthar. 
Is í an tríú colún den Sásra um Aistriú Cóir 
a bheidh inti, a thacóidh le heintitis san 
earnáil phoiblí a gcuid infheistíochtaí a 
dhéanamh. Ba cheart do na hinfheistíochtaí 
sin na riachtanais forbartha a eascraíonn as 
na dúshláin aistrithe a chomhlíonadh, 
dúshláin a dtugtar tuairisc orthu sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir faoi 
mar atá glactha ag an gCoimisiún , agus ba 
cheart dóibh a bheith i gcomhréir leis an 
gcuspóir go mbeadh Aontas 
aeráidneodrach ann faoi 2050. Ba cheart 
dóibh tacú freisin le cuspóirí 
forghabhálacha an Chomhaontaithe 
Ghlais don Eoraip, go háirithe leis an 
bprionsabal ‘gan dochar suntasach a 
dhéanamh’ dá dtagraítear i Rialachán 
(AE) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle1a, agus a bheith i 
gcomhréir leis an gcreat maidir le 
gníomhaíochtaí inbhuanaithe a leagtar 
amach i dtacsanomaíocht AE a 
bhunaítear leis an Rialachán sin. Ba 
cheart do na gníomhaíochtaí a bhfuiltear ag 
brath orthu le haghaidh tacaíochta a bheith 
comhsheasmhach agus comhlántach leo 
siúd lena dtacaítear faoin dá cholún eile 
den Sásra um Aistriú Cóir.

_________________
1a Rialachán (AE) 2020/852 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
18 Meitheamh 2020 maidir le creat a 
bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a 
éascú, agus lena leasaítear 
Rialachán (AE) 2019/2088, (IO L 198, 
22.6.2020, lch. 13).

Leasú 6



RR\1216169GA.docx 33/110 PE655.767v02-00

GA

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4a) Laghdaigh éifeachtaí suaiteacha 
eacnamaíocha agus sóisialta ghéarchéim 
COVID-19 acmhainneacht na 
hinfheistíochta poiblí agus príobháidí, 
lena dteorannaítear, dá bhrí sin, na 
hacmhainní airgeadais atá riachtanach 
don aistriú chuig Aontas aeráidneodrach 
agus a bheidh tíosach ar acmhainní. I 
ndáil leis sin agus faoi chuimsiú Next 
Generation EU, ba cheart go 
rannchuideodh an tSaoráid leis an 
mbearna sin a laghdú agus a chur ar 
chumas na mBallstát tabhairt faoi na 
hinfheistíochtaí is gá chun cothú a 
dhéanamh ar thosaíochtaí 
inbhuanaitheachta fadtéarmacha an 
Aontais a bhaint amach.

Leasú 7

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Chun cur le héagsúlú eacnamaíoch 
na gcríoch a bhfuil tionchar ag an aistriú 
orthu, ba cheart raon leathan infheistíochtaí 
a chumhdach leis an tSaoráid, ar choinníoll 
go rannchuidíonn siad le riachtanais 
forbartha a chomhlíonadh san aistriú go 
geilleagar a bheidh neodrach ó thaobh na 
haeráide de, faoi mar a dtugtar tuairisc 
orthu sna pleananna críochacha um aistriú 
cóir. Leis na hinfheistíochtaí a dtacófar leo 
féadfar na nithe seo a leanas a chumhdach: 
bonneagar fuinnimh agus iompair, líonraí 
téimh ceantair, soghluaisteacht ghlas, 
bainistiú dramhaíola cliste, fuinneamh glan 
agus bearta éifeachtúlachta fuinnimh, lena 
n-áireofar athchóiriú agus athnuachan 
foirgneamh, tacaíocht le haghaidh an 
aistrithe go geilleagar ciorclach, athchóiriú 

(5) Chun cur le héagsúlú agus 
nuachóiriú eacnamaíoch na gcríoch a 
bhfuil tionchar ag an aistriú orthu, ba 
cheart raon leathan infheistíochtaí a 
chumhdach leis an tSaoráid, ar choinníoll 
go rannchuidíonn siad le riachtanais 
forbartha a chomhlíonadh san aistriú i 
dtreo spriocanna 2030 an Aontais don 
aeráid agus d’fhuinneamh, agus do 
gheilleagar a bheidh neodrach ó thaobh 
aeráide de san Aontas faoi 2050, faoi mar a 
thugtar tuairisc orthu sna pleananna 
críochacha um aistriú cóir. Leis na 
hinfheistíochtaí a dtacófar leo, féadfar na 
nithe seo a leanas a chumhdach: 
teicneolaíocht chun tacú le dícharbónú na 
hearnála fuinnimh agus le hiompar 
neamhdhíobhálach don chomhshaoil 
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agus dí-éilliú talún, chomh maith le huas-
sciliú agus athsciliú, oiliúint agus 
bonneagar sóisialta, lena n-áireofar 
tithíocht shóisialta. Féadfar réitigh as a 
dtagann athléimneacht feabhsaithe 
bonneagair in aghaidh tubaistí a áirithiú le 
forbairtí bonneagair freisin. Ba cheart tús 
áite a thabhairt do chur chuige 
infheistíochta cuimsitheach, go háirithe le 
haghaidh críocha a bhfuil riachtanais 
aistrithe thábhachtacha acu. D’fhéadfaí 
tacú le hinfheistíochtaí in earnálacha eile 
freisin dá mbeidís comhsheasmhach leis na 
pleananna críochacha um aistriú cóir a 
glacadh. Trí thacú le hinfheistíochtaí nach 
ngineann ioncam leordhóthanach, tá sé 
d'aidhm ag an tSaoráid na hacmhainní 
breise is gá a sholáthar d’eintitis san earnáil 
phoiblí, acmhainní chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin shóisialta, 
eacnamaíocha agus chomhshaoil a 
eascraíonn as an gcoigeartú mar gheall ar 
aistriú aeráide. Chun cuidiú le 
hinfheistíochtaí le tionchar comhshaoil ard 
dearfach atá incháilithe faoin tSaoráid a 
aithint, féadfar úsáid a bhaint as 
tacsanomaíocht an Aontais maidir le 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.

agus dícharbónaithe, líonraí téimh 
ceantair, soghluaisteacht ghlas, chliste 
agus inbhuanaithe, infheistíochtaí i 
ngníomhaíochtaí taighde agus 
nuálaíochta, lena n-áirítear in 
ollscoileanna agus in institiúidí taighde 
poiblí, agus chun cothú agus aistriú 
ardteicneolaíochtaí agus teicneolaíochtaí 
atá réidh don mhargadh, infheistíochtaí i 
ndigitiú, bainistiú cliste dramhaíola agus 
uisce, laghdú astaíochtaí gás ceaptha 
teasa, fuinneamh glan agus bearta 
éifeachtúlachta fuinnimh, lena n-áireofar 
athchóiriú agus athnuachan foirgneamh, 
tacaíocht le haghaidh an aistrithe go 
geilleagar ciorclach, athchóiriú agus dí-
éilliú talún, chomh maith le huas-sciliú 
agus athsciliú, oiliúint agus bonneagar 
sóisialta, lena n-áireofar tithíocht 
shóisialta. Féadfar réitigh as a dtagann 
athléimneacht feabhsaithe bonneagair in 
aghaidh tubaistí a áirithiú le forbairtí 
bonneagair freisin. Ba cheart tús áite a 
thabhairt do chur chuige infheistíochta 
cuimsitheach, go háirithe le haghaidh 
críocha a bhfuil riachtanais aistrithe 
thábhachtacha acu. D’fhéadfaí tacú le 
hinfheistíochtaí in earnálacha eile freisin dá 
mbeidís comhsheasmhach leis na 
pleananna críochacha um aistriú cóir a 
glacadh agus dá laghdóidís costais shoch-
eacnamaíocha an aistrithe i dtreo 
geilleagar a bheidh neodrach ó thaobh 
aeráide san Aontas faoi 2050. Trí thacú le 
hinfheistíochtaí nach ngineann ioncam 
leordhóthanach, tá sé d'aidhm ag an 
tSaoráid na hacmhainní breise is gá a 
sholáthar d’eintitis san earnáil phoiblí, 
acmhainní chun aghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin shóisialta, eacnamaíocha agus 
chomhshaoil a eascraíonn as an gcoigeartú 
mar gheall ar aistriú aeráide. Chun cuidiú 
le hinfheistíochtaí le tionchar comhshaoil 
ard dearfach atá incháilithe faoin tSaoráid a 
aithint, ba cheart úsáid a bhaint as 
tacsanomaíocht an Aontais maidir le 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha agus cloí 
leis an bprionsabal ‘gan dochar suntasach 
a dhéanamh’ dá dtagraitear i Rialachán 
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(AE) 2020/852.

Leasú 8

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Na prionsabail chothrománacha 
amhail mar a leagtar amach in 
Airteagal 3 den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach (CAE) agus in Airteagal 10 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE), lena n-áirítear 
prionsabail na coimhdeachta agus na 
comhréireachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE, ba cheart iad a urramú 
agus na tSaoráid á cur chun feidhme, ag 
cur san áireamh Chairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Ina 
theannta sin, ba cheart do na Ballstáit na 
hoibleagáidí a urramú a leagtar amach i 
gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um 
Chearta an Linbh agus i gCoinbhinsiún 
na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine 
atá faoi Mhíchumas agus an 
inrochtaineacht a áirithiú i gcomhréir 
lena Airteagal 9 agus i gcomhréir le dlí an 
Aontais lena gcomhchuibhítear ceanglais 
inrochtaineachta i gcás táirgí agus 
seirbhísí. Níor cheart don tSaoráid tacú le 
gníomhaíochtaí a rannchuidíonn le 
hidirdheighilt nó eisiamh d’aon chineál, 
ná níor cheart di tacú le bonneagar nach 
bhfuil inrochtana do dhaoine faoi 
mhíchumas. Ba cheart é a bheith mar 
aidhm ag na Ballstáit agus ag an 
gCoimisiún neamh-chomhionannais a 
dhíothú agus comhionannas idir fir agus 
mná a chur chun cinn agus gné na 
hinscne a chomhtháthú, chomh maith le 
hidirdhealú bunaithe ar ghnéas, ar 
thionscnamh ciníoch nó eitneach, ar 
reiligiún nó ar chreideamh, ar 
mhíchumas, ar aois nó ar threoshuíomh 
gnéasach a chomhrac.



PE655.767v02-00 36/110 RR\1216169GA.docx

GA

Leasú 9

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 5 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5b) Leagtar amach sa Rialachán seo 
liosta eisiaimh d’infheistíochtaí a 
dhéanann dochar do na spriocanna a 
leagtar amach i gComhaontú Pháras agus 
sa Chomhaontú Glas don Eoraip, agus 
nach bhfuil i gcomhréir le bearta 
maoinithe fuinnimh an Bhainc Eorpaigh 
Infheistíochta. Ba cheart na 
hinfheistíochtaí sin a eisiaimh ón 
tacaíocht ón Aontas a sholáthraítear leis 
an tSaoráid.

Leasú 10

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 5 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5c) Ba cheart cuspóirí na Saoráide a 
shaothrú faoi chuimsiú na forbartha 
inbhuanaithe agus faoi chur chun cinn 
na haidhme leis an Aontas i leith 
cháilíocht an chomhshaoil a chaomhnú, a 
chosaint agus a fheabhsú mar a leagtar 
amach in Airteagail 11 agus 191(1) 
CFAE, agus an prionsabal gurb é ‘údar 
an truaillithe a íocfaidh as’ agus an 
gealltanas chun méadú na teochta a 
theorannú go 1,5 °C os cionn na leibhéal 
réamhthionsclaíoch, mar a 
comhaontaíodh i gComhaontú Pháras, á 
gcur san áireamh.

Leasú 11

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 5 d (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5d) Ba cheart do na Ballstáit agus don 
Choimisiún a áirithiú le cur chun 
feidhme na Saoráide go rannchuideofar 
le hurraim agus cur chun cinn an 
chomhionannais idir fir agus mná i 
gcomhréir le hAirteagal 8 CFAE. 
Léiríodh sna meastóireachtaí a 
thábhachtaí atá sé cuspóirí an 
chomhionannais inscne a chur san 
áireamh ar bhealach tráthúil agus 
comhsheasmhach i ngach gné agus i 
ngach céim d’ullmhú, d’fhaireachán, de 
chur chun feidhme agus de 
mheastóireacht na gclár oibríochtúil. Dá 
bhrí sin, is gá go mbeadh measúnuithe 
tionchair inscne, buiséadú inscne agus 
faireachán ar thorthaí ó thaobh na 
hinscne de mar chuid den timthriall 
clársceidealaithe.

Leasú 12

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ba cheart don tSaoráid tacaíocht a 
sholáthar i bhfoirm deontas arna gcur ar 
fáil ag an Aontas mar aon le hiasachtaí 
arna gcur ar fáil ag comhpháirtí airgeadais. 
Ba cheart imchlúdach airgeadais na 
comhpháirte deontais, arna chur chun 
feidhme ag an gCoimisiún, a bheith i 
bhfoirm maoinithe nach bhfuil nasctha le 
costais, i gcomhréir le hAirteagal 125 de 
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
(“an Rialachán Airgeadais”)12 . Ba cheart 
an saghas sin maoinithe a bheith ina 
chuidiú le tionscnóirí tionscadail a 
spreagadh chun rannpháirtiú i gcuspóirí na 
Saoráide a bhaint amach agus chun cur leo 
i mbealach éifeachtúil i gcomparáid le 
méid na hiasachta. Ba cheart don Bhanc 

(7) Ba cheart don tSaoráid tacaíocht a 
sholáthar i bhfoirm deontas arna gcur ar 
fáil ag an Aontas mar aon le hiasachtaí 
arna gcur ar fáil ag comhpháirtí airgeadais. 
Ba cheart imchlúdach airgeadais na 
comhpháirte deontais, arna chur chun 
feidhme ag an gCoimisiún, a bheith i 
bhfoirm maoinithe nach bhfuil nasctha le 
costais, i gcomhréir le hAirteagal 125 de 
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
(“an Rialachán Airgeadais”)12 . Ba cheart 
an saghas sin maoinithe a bheith ina 
chuidiú le tionscnóirí tionscadail a 
spreagadh chun rannpháirtiú i gcuspóirí na 
Saoráide a bhaint amach agus chun cur leo 
ar bhealach éifeachtúil i gcomparáid le 
méid na hiasachta. Ba cheart don Bhanc 
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Eorpach Infheistíochta (“BEI”) an 
chomhpháirt iasachta a sholáthar. Féadfar 
an tSaoráid a leathnú freisin chun 
comhpháirtithe airgeadais eile a 
sholáthraíonn an chomhpháirt iasachta a 
chumhdach, i gcás ina gcuirtear acmhainní 
breise ar fáil le haghaidh na comhpháirte 
deontais nó i gcás ina bhfuil sí ag teastáil 
dá cur chun feidhme cuí.

Eorpach Infheistíochta (“BEI”) an 
chomhpháirt iasachta a sholáthar. Féadfar 
an tSaoráid a leathnú freisin chun 
comhpháirtithe airgeadais eile a 
sholáthraíonn an chomhpháirt iasachta a 
chumhdach, i gcás ina gcuirtear acmhainní 
breise ar fáil le haghaidh na comhpháirte 
deontais nó i gcás ina bhfuil sí ag teastáil 
dá cur chun feidhme cuí. I gcás den saghas 
sin, ba cheart go n-urramóidh na 
comhpháirtithe airgeadais eile na 
caighdeáin aeráide, chomhshaoil, 
shóisialta agus trédhearcachta atá 
coibhéiseach ar a laghad le caighdeáin 
BEI.

_________________ _________________
12 Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046. 12 Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046.

Leasú 13

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Chun a áirithiú go dtabharfar an 
deis do gach Ballstát tairbhiú den 
chomhpháirt deontais, ba cheart sásra a 
bhunú chun sciartha náisiúnta 
comharthaithe atá le hurramú le linn na 
chéad chéime a bhunú, bunaithe ar an 
eochair leithdháilte atá beartaithe sa 
Rialachán maidir leis an gCiste um Aistriú 
Cóir. Chun an cuspóir sin a thabhairt chun 
réitigh leis an ngá le héifeacht 
eacnamaíoch na Saoráide agus cur chun 
feidhme na Saoráide a optamú, áfach, níor 
cheart na leithdháiltí náisiúnta sin a 
chomharthú go dtí tar éis an 
31 Nollaig 2024. Ina dhiaidh sin, ba cheart 
na hacmhainní atá fágtha agus atá ar fáil le 
haghaidh na comhpháirte deontais a 
sholáthar gan aon sciar náisiúnta a 
leithdháileadh roimh ré agus ar bhonn 
iomaíoch ar leibhéal an Aontais, agus san 
am céanna tuarthacht na hinfheistíochta a 
áirithiú agus cur chuige a bhunófar ar 

(13) Chun a áirithiú go dtabharfar an 
deis do gach Ballstát tairbhiú den 
chomhpháirt deontais, ba cheart sásra a 
bhunú chun sciartha náisiúnta 
comharthaithe atá le hurramú le linn na 
chéad chéime a bhunú, bunaithe ar an 
eochair leithdháilte atá beartaithe sa 
Rialachán maidir leis an gCiste um Aistriú 
Cóir. Ba cheart go gcuirfear san áireamh 
riachtanais na réigiún beagfhorbartha dá 
dtagraítear in Airteagal [102(2)] de 
[Rialachán (AE)2020/XXX ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle lena 
leagtar síos forálacha coiteanna maidir le 
Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, 
le Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, leis an 
gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste 
Eorpach Muirí agus Iascaigh agus 
rialacha airgeadais maidir leis na cistí sin 
agus maidir leis an gCiste Tearmainn 
agus Imirce, an Ciste Slándála 
Inmheánaí agus an Ionstraim Bainistithe 
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riachtanais chomh maith lena bheith ina 
chóineasú réigiúnach a leanúint.

Teorainneacha agus um Víosaí 
(‘Rialachán na bhForálacha 
Coiteanna’)]. Chun an cuspóir sin a 
thabhairt chun réitigh leis an ngá le 
héifeacht eacnamaíoch na Saoráide agus 
cur chun feidhme na Saoráide a optamú, 
áfach, níor cheart na leithdháiltí náisiúnta 
sin a chomharthú go dtí tar éis an 
31 Nollaig 2024. Ina dhiaidh sin, ba cheart 
na hacmhainní atá fágtha agus atá ar fáil le 
haghaidh na comhpháirte deontais a 
sholáthar gan aon sciar náisiúnta a 
leithdháileadh roimh ré agus ar bhonn 
iomaíoch ar leibhéal an Aontais, agus san 
am céanna tuarthacht na hinfheistíochta a 
áirithiú agus cur chuige a bhunófar ar 
riachtanais agus cur chuige um chóineasú 
réigiúnach a leanúint agus comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
chur chun cinn.

Leasú 14

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart coinníollacha 
incháilitheachta sonracha agus critéir 
dhámhachtana sonracha a leagan amach sa 
chlár oibre agus sa ghlao ar thograí. Sna 
coinníollacha incháilitheachta agus sna 
critéir dhámhachtana sin ba cheart na nithe 
seo a leanas a chur san áireamh: 
ábharthacht an tionscadail i gcomhthéacs 
na riachtanas forbartha a dtugtar tuairisc 
orthu sna pleananna críochacha um aistriú 
cóir, an cuspóir foriomlán cóineasú 
réigiúnach agus críochach a chur chun cinn 
agus suntas na comhpháirte deontais 
maidir le hinmharthanacht an tionscadail. 
Níor cheart Tacaíocht ón Aontas arna bunú 
leis an Rialachán seo a bheith ar fáil ach do 
na Ballstáit a ghlac plean críochach amháin 
um aistriú cóir ar a laghad. Sa chlár oibre 
agus sna glaonna ar thograí cuirfear san 
áireamh freisin na pleananna críochacha 

(14) Ba cheart coinníollacha 
incháilitheachta sonracha agus critéir 
dhámhachtana sonracha a leagan amach sa 
chlár oibre agus sa ghlao ar thograí. Sna 
coinníollacha incháilitheachta agus sna 
critéir dhámhachtana sin, ba cheart na nithe 
seo a leanas a chur san áireamh: 
ábharthacht an tionscadail i gcomhthéacs 
na riachtanas forbartha a dtugtar tuairisc 
orthu sna pleananna críochacha um aistriú 
cóir, an cuspóir foriomlán cóineasú 
réigiúnach agus críochach a chur chun 
cinn, suntas na comhpháirte deontais 
maidir le hinmharthanacht an tionscadail 
agus na critéir scagtha arna mbunú de 
bhun Rialachán (AE) 2020/852. Níor 
cheart Tacaíocht ón Aontas arna bunú leis 
an Rialachán seo a bheith ar fáil ach do na 
Ballstáit a ghlac plean críochach amháin 
um aistriú cóir ar a laghad. Sa chlár oibre 
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um aistriú cóir a chuirfidh na Ballstáit 
isteach chun comhleanúnachas agus 
comhsheasmhacht a áirithiú thar cholúin 
dhifriúla an tSásra.

agus sna glaonna ar thograí cuirfear san 
áireamh freisin na pleananna críochacha 
um aistriú cóir a chuirfidh na Ballstáit 
isteach chun comhleanúnachas agus 
comhsheasmhacht a áirithiú thar cholúin 
dhifriúla an tSásra.

Leasú 15

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Níor cheart tacaíocht a sholáthar 
faoin tSaoráid seo ach do thionscadail nach 
ngineann sreabh leordhóthanach ioncaim 
dhílis lena gceadófaí dóibh a bheith 
inmharthana ó thaobh airgeadais de agus 
maoiniú a fháil trí iasachtaí arna soláthar ar 
théarmaí an mhargaidh amháin. Gan 
aistrithe buiséadacha a chur san áireamh, 
ba cheart an t-ioncam dílis a bheith ag 
teacht leis an ioncam a ghintear go díreach 
trí na gníomhaíochtaí a dhéantar sa 
tionscadal, lena n-áirítear díolachán, táillí 
nó dolaí, agus mar choigilteas 
incriminteach a ghintear trí shócmhainní 
atá ann cheana a uasghrádú.

(15) Níor cheart tacaíocht a sholáthar 
faoin tSaoráid seo ach do thionscadail a 
chloíonn le tacsanomaíocht AE a 
bhunaítear le Rialachán (AE) 2020/852 
agus leis an bprionsabal ‘gan dochar 
suntasach a dhéanamh’ dá dtagraítear sa 
Rialachán sin, agus nach ngineann sreabh 
leordhóthanach ioncaim dhílis lena 
gceadófaí dóibh a bheith inmharthana ó 
thaobh airgeadais de agus maoiniú a fháil 
trí iasachtaí arna soláthar ar théarmaí an 
mhargaidh, agus ar an mbealach sin 
amháin, agus nach bhféadfaí a chur i 
gcrích, dá réir sin, gan tacaíocht 
airgeadais ón Aontas faoin tSaoráid seo. 
Gan aistrithe buiséadacha a chur san 
áireamh, ba cheart an t-ioncam dílis a 
bheith ag teacht leis an ioncam a ghintear 
go díreach trí na gníomhaíochtaí a dhéantar 
sa tionscadal, amhail díolachán, táillí nó 
dolaí, agus mar choigilteas incriminteach a 
ghintear trí shócmhainní atá ann cheana a 
uasghrádú.

Leasú 16

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Chun cur chun feidhme éifeachtach 
na Saoráide a áirithiú, féadfar gá a bheith 

(17) Chun cur chun feidhme éifeachtach 
na Saoráide a áirithiú, féadfar gá a bheith 
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ann le tacaíocht chomhairleach a sholáthar 
maidir le hullmhú, forbairt agus cur chun 
feidhme tionscadal. Ba cheart an tacaíocht 
sin a sholáthar trí Mhol Comhairleach 
InvestEU.

ann tacaíocht chomhairleach a sholáthar 
maidir le hullmhú, forbairt agus cur chun 
feidhme tionscadal, go háirithe maidir le 
hinbhuanaitheacht agus go gcloífear le 
tacsanamaíocht AE a bhunaítear le 
Rialachán (AE) 2020/852. Ba cheart an 
tacaíocht sin a sholáthar trí Mhol 
Comhairleach InvestEU.

Leasú 17

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18a) Chun feabhas a chur ar 
thrédhearcacht agus ar chuntasacht faoin 
tSaoráid, ba cheart go nochtfaidh 
comhpháirtithe airgeadais go poiblí an 
fhaisnéis ábhartha go léir ar gach 
tionscadal a mhaoinítear agus ba cheart 
don Choimisiún rochtain phoiblí a 
thabhairt ar na tuairimí a d’eisigh sé ar 
gach tionscadal a roghnaigh nó a 
mhaoinigh BEI. Chomh maith leis sin, ba 
cheart don Choimisiún tuairisciú a 
dhéanamh ar bhonn bliantúil chuig 
Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle maidir le cur chun feidhme 
na Saoráide go háirithe a mhéid a 
bhaineann le torthaí agus tionchar na 
Saoráide i ndáil lena cuspóirí agus lena 
táscairí feidhmíochta.

Leasú 18

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí 
an Rialacháin seo, eadhon infheistíochtaí 
poiblí a ghiaráil sna críocha is mó a 
mbeidh tionchar ag an aistriú go neodracht 
aeráide orthu trí aghaidh a thabhairt ar na 

(22) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí 
an Rialacháin seo, eadhon infheistíochtaí 
poiblí a ghiaráil sna críocha is mó a 
mbeidh tionchar ag an aistriú go neodracht 
aeráide agus geilleagar ciorclach orthu trí 
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riachtanais forbartha comhfhreagracha, a 
ghnóthú go leordhóthanach ina n-aonar. Is 
iad na príomhchúiseanna leis sin na 
deacrachtaí a bhíonn ag eintitis phoiblí tacú 
le hinfheistíochtaí nach ngineann sreabha 
leordhóthanacha ioncaim dhílis ná nach 
dtéann chun tairbhe na gcríoch is mó a 
bheidh faoi thionchar diúltach de dheasca 
an aistrithe aeráide, gan tacaíocht deontais 
ón Aontas, agus an gá le creat 
comhleanúnach cur chun feidhme faoi 
bhainistíocht dhíreach. Ós rud é gur fearr is 
féidir na cuspóirí sin a ghnóthú ar leibhéal 
an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta faoi mar a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta faoi mar a leagtar 
amach é san Airteagal sin, ní théann an 
Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach 
chun an cuspóir sin a ghnóthú,

aghaidh a thabhairt ar na riachtanais 
forbartha comhfhreagracha, a ghnóthú go 
leordhóthanach ina n-aonar. Is iad na 
príomhchúiseanna leis sin na deacrachtaí a 
bhíonn ag eintitis phoiblí tacú le 
hinfheistíochtaí nach ngineann sreabha 
leordhóthanacha ioncaim dhílis ná nach 
dtéann chun tairbhe na gcríoch is mó a 
bheidh faoi thionchar diúltach de dheasca 
an aistrithe aeráide, gan tacaíocht deontais 
ón Aontas, agus an gá le creat 
comhleanúnach cur chun feidhme faoi 
bhainistíocht dhíreach. Ós rud é gur fearr is 
féidir na cuspóirí sin a ghnóthú ar leibhéal 
an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta faoi mar a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta faoi mar a leagtar 
amach é san Airteagal sin, ní théann an 
Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach 
chun an cuspóir sin a ghnóthú,

Leasú 19

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Soláthrófar leis an tSaoráid tacaíocht a 
rachaidh chun sochair chríocha an Aontais 
a mbeidh orthu aghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin thromchúiseacha shóisialta, 
chomhshaoil agus eacnamaíocha a 
eascróidh as próiseas aistrithe an Aontais 
chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de faoi 2050.

Soláthrófar leis an tSaoráid tacaíocht a 
rachaidh chun sochair chríocha an Aontais 
agus a ndaoine a mbeidh orthu aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin éagsúla 
thromchúiseacha shóisialta, chomhshaoil 
agus eacnamaíocha a eascróidh as próiseas 
aistrithe an Aontais i dtreo bhaint amach 
spriocanna 2030 an Aontais maidir le 
fuinneamh agus leis an aeráid, mar a 
bhunaítear i [Rialachán (AE) 2020/XXX 
lena mbunaítear creat chun 
aeráidneodracht a bhaint amach agus 
lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 
(‘An Dlí Aeráide Eorpach’)], agus chuig 
geilleagar ciorclach agus atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050 ar a 
dhéanaí.



RR\1216169GA.docx 43/110 PE655.767v02-00

GA

Leasú 20

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. ciallaíonn “plean críochach um 
aistriú cóir” plean a bunaíodh i gcomhréir 
le hAirteagal 7 den Rialachán [Rialachán 
CuAC] agus a d’fhormheas an Coimisiún;

5. ciallaíonn ‘plean críochach um 
aistriú cóir’ plean a bhunaigh údaráis 
ábhartha áitiúla agus réigiúnacha in 
éineacht le geallsealbhóirí na gcríche lena 
mbaineann i gcomhréir le hAirteagal 7 den 
Rialachán [Rialachán CUAC] agus a 
d’fhormheas an Coimisiún;

Leasú 21

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
shocheacnamaíocha thromchúiseacha a 
eascraíonn as próiseas an aistrithe chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, agus é sin a dhéanamh chun 
tairbhe chríocha an Aontais a aithnítear sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir arna 
n-ullmhú ag na Ballstáit i gcomhréir le 
hAirteagal 7 de Rialachán [Rialachán 
CuAC].

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
ná aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
thromchúiseacha shocheacnamaíocha agus 
chomhshaoil, a eascraíonn as an bpróiseas 
aistrithe chuig geilleagar an Aontais atá 
aeráidneodrach, inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de, tíosach ar fhuinneamh 
agus acmhainní, agus ciorclach faoi 2050 
ar a dhéanaí, agus é sin a dhéanamh chun 
tairbhe chríocha an Aontais a sainaithnítear 
sna pleananna críochacha um aistriú cóir 
arna n-ullmhú ag na Ballstáit i gcomhréir le 
hAirteagal 7 de Rialachán [Rialachán 
CUAC] agus chun rannchuidiú le 
cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don 
Eoraip, go háirithe an cuspóir chun 
geilleagar aeráidneodrach a bhaint 
amach faoi 2050.
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Leasú 22

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Beidh mar chuspóir sonrach ag an 
tSaoráid infheistíochtaí ón earnáil phoiblí a 
mhéadú, lena dtugtar aghaidh ar riachtanais 
forbartha na réigiún a aithnítear sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir, trí 
mhaoiniú na dtionscadal nach ngineann 
sreabh leordhóthanach ioncaim dhílis agus 
nach maoineofaí gan gné na tacaíochta 
deontais ó bhuiséad an Aontais a éascú.

2. Beidh sé mar chuspóir sonrach ag 
an tSaoráid infheistíochtaí ón earnáil 
phoiblí a mhéadú, lena dtugtar aghaidh ar 
riachtanais forbartha na réigiún a aithnítear 
sna pleananna críochacha um aistriú cóir, 
trí mhaoiniú na dtionscadal atá 
comhsheasmhach le beartais an Aontais, i 
gcomhréir le Comhaontú Pháras agus a 
ghealltanas chun aeráidneodracht a 
bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí, 
nach ngineann sreabh leordhóthanach 
ioncaim dhílis agus nach gcuirfí i gcrích 
gan gné na tacaíochta deontais ó bhuiséad 
an Aontais a éascú.

Leasú 23

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. An tacaíocht ón Aontas a 
sholáthrófar faoin tSaoráid, is i bhfoirm 
deontas i gcomhréir le Teideal VIII den 
Rialachán Airgeadais a sholáthrófar í.

1. An tacaíocht ón Aontas a 
sholáthrófar faoin tSaoráid, faoi réir 
pleananna náisiúnta inbhuanaithe um 
aistriú a fhormheasfaidh an Coimisiún, is 
i bhfoirm deontas i gcomhréir le 
Teideal VIII den Rialachán Airgeadais a 
sholáthrófar í.

Leasú 24

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 6 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Maidir le deontais a dámhadh de 
bhun glaonna ar thograí a seoladh amhail 
ón 1 Eanáir 2025, soláthrófar tacaíocht ón 

3. Maidir le deontais a dámhadh de 
bhun glaonna ar thograí a seoladh amhail 
ón 1 Eanáir 2025, soláthrófar tacaíocht ón 
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Aontas arna dámhachtain ar thionscadail 
incháilithe gan aon sciar náisiúnta a 
leithdháileadh roimh ré agus ar bhonn 
iomaíoch ar leibhéal an Aontais go dtí go 
n-ídeofar na hacmhainní atá fágtha. Le 
dámhachtain na ndeontas sin cuirfear san 
áireamh an gá le hintuarthacht 
infheistíochta agus le cur chun cinn an 
chóineasaithe réigiúnaigh a áirithiú.

Aontas arna dámhachtain ar thionscadail 
incháilithe gan aon sciar náisiúnta a 
leithdháileadh roimh ré agus ar bhonn 
iomaíoch ar leibhéal an Aontais go dtí go 
n-ídeofar na hacmhainní atá fágtha. Le 
dámhachtain na ndeontas sin, cuirfear san 
áireamh an gá le hintuarthacht 
infheistíochta agus le cur chun cinn 
comhtháthú réigiúnach, eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach, agus tabharfar 
aird ar leith ar na réigiúin 
bheagfhorbartha dá dtagraítear in 
Airteagal [102(2)] de [Rialachán 
(AE)2020/XXX ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle lena leagtar síos 
forálacha coiteanna maidir le Ciste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le 
Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, leis an 
gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste 
Eorpach Muirí agus Iascaigh agus 
rialacha airgeadais maidir leis na cistí sin 
agus maidir leis an gCiste Tearmainn 
agus Imirce, an Ciste Slándála 
Inmheánaí agus an Ionstraim Bainistithe 
Teorainneacha agus um Víosaí 
(‘Rialachán na bhForálacha 
Coiteanna’)].

Leasú 25

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 6 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
trí bhíthin gníomh cur chun feidhme lena 
leagfar amach a chuid sciartha féin le 
haghaidh gach Ballstát a eascraíonn as cur 
chun feidhme na modheolaíochta a leagtar 
amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Rialachán [Rialachán CuAC] i bhfoirm 
céatadán de na hacmhainní iomlána atá ar 
fáil.

4. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
trí bhíthin gníomh tarmligthe i gcomhréir 
le hAirteagal 17 lena leagfar amach a 
chuid sciartha féin le haghaidh gach 
Ballstát a eascraíonn as cur chun feidhme 
na modheolaíochta a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán 
[Rialachán CUAC] i bhfoirm céatadáin de 
na hacmhainní iomlána atá ar fáil. 
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Leasú 26

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 6 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Beidh rochtain ar an tSaoráid ar 
an gcoinníoll go nglacfaí le cuspóir 
náisiúnta maidir le neodracht aeráide a 
bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí. I 
gcás na mBallstát sin nach bhfuil 
gealltanas tugtha acu go fóill do chuspóir 
náisiúnta maidir le neodracht aeráide, ní 
fhorscaoilfear ach 50 % dá leithdháileadh 
náisiúnta, agus cuirfear an 50 % eile ar 
fáil a thúisce a bheidh an sprioc sin 
glactha acu.

Leasú 27

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) bíonn tionchar intomhaiste ag na 
tionscadail maidir le haghaidh a thabhairt 
ar dúshláin thromchúiseacha shóisialta, 
eacnamaíocha agus chomhshaoil a 
eascraíonn as próiseas an aistrithe chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus rachaidh siad chun 
tairbhe na gcríoch a aithnítear i bplean 
críochach um aistriú cóir, fiú mura bhfuil 
siad lonnaithe sna críocha sin;

(a) bíonn tionchar intomhaiste ag na 
tionscadail maidir le haghaidh a thabhairt 
ar dhúshláin thromchúiseacha shóisialta, 
eacnamaíocha agus chomhshaoil a 
eascraíonn as próiseas an aistrithe i dtreo 
bhaint amach spriocanna 2030 an 
Aontais maidir le fuinneamh agus leis an 
aeráid, mar a bhunaítear i [Rialachán 
(AE) 2020/XXX lena mbunaítear creat 
chun aeráidneodracht a bhaint amach 
agus lena leasaítear Rialachán (AE) 
2018/1999 (‘An Dlí Aeráide Eorpach’)], 
agus chuig geilleagar an Aontais atá 
aeráidneodrach, inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de, tíosach ar fhuinneamh 
agus acmhainní, agus ciorclach faoi 2050 
ar a dhéanaí, agus rannchuidíonn siad le 
cuspóirí agus le riachtanais na gcríoch a 
aithnítear i bplean críochach um aistriú 
cóir, fiú mura bhfuil siad lonnaithe sna 
críocha sin; 
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Leasú 28

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) tá na tionscadail comhsheasmhach 
leis na critéir scagtha theicniúil a 
bhunaítear le Rialachán (AE) 2020/852;

Leasú 29

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) ní ghineann na tionscadail sreabh 
leordhóthanach ioncaim dhílis a 
d'fhágfadh go bhféadfaí iad a mhaoiniú 
gan tacaíocht ón Aontas.

(d) ní ghineann na tionscadail sreabh 
leordhóthanach ioncaim dhílis agus ní 
chuirfí i gcrích iad gan tacaíocht ón 
Aontas. 

Leasú 30

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Eisiafar na gníomhaíochtaí seo a leanas ó 
raon feidhme thacaíocht an Aontais faoin 
tSaoráid seo:
(a) infheistíochtaí nach bhfuil i 
gcomhréir le beartas maoinithe fuinnimh 
BEI;
(b) tionscadail atá neamh-
chomhsheasmhach le baint amach 
chuspóirí aeráide agus comhshaoil an 
Aontais nó atá ar neamhréir leis an 
bprionsabal ‘gan dochar suntasach a 
dhéanamh’ dá dtagraítear in Airteagal 17 
de Rialachán (AE) 2020/852; 
(c) gníomhaíochtaí a eisiatar faoi 
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Airteagal [5] de [Rialachán (AE) 
2020/XXX lena mbunaítear an Ciste um 
Aistriú Cóir (Rialachán CUAC)].

Leasú 31

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfear an tSaoráid chun feidhme le cláir 
oibre arna mbunú i gcomhréir le 
hAirteagal 110 den Rialachán Airgeadais. 
Sna cláir oibre leagfar amach sciartha 
náisiúnta na n-acmhainní, lena n-áirítear 
aon acmhainn bhreise, le haghaidh gach 
Ballstát i gcomhréir le hAirteagal 4(1) agus 
Airteagal 6(2) den Rialachán seo.

Cuirfear an tSaoráid chun feidhme trí 
chláir oibre. Déanfaidh an Coimisiún 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 17 chun cláir 
oibre a bhunú. Sonrófar sna cláir oibre 
na critéir agus na coinníollacha maidir le 
roghnú agus tosaíocht a thabhairt do 
thionscadail, agus aird á tabhairt ar na 
critéir scagtha ábhartha arna mbunú de 
bhun Rialachán (AE) 2020/852, cumas an 
tionscadail na cuspóirí agus na 
riachtanais arna sainaithint sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir a 
bhaint amach, an rannchuidiú leis an 
aistriú chuig geilleagar an Aontais atá 
aeráidneodrach, inbhuanaithe ó thaobh 
an chomhshaoil de, tíosach ar 
fhuinneamh agus acmhainní, agus 
ciorclach faoi 2050 ar a dhéanaí, an 
cuspóir foriomlán maidir le cóineasú 
réigiúnach agus críochach a chur chun 
cinn agus rannchuidiú an deontais le 
hinmharthanacht na dtionscadal. Sna 
cláir oibre leagfar amach sciartha náisiúnta 
na n-acmhainní, lena n-áirítear aon 
acmhainn bhreise, le haghaidh gach 
Ballstát i gcomhréir le hAirteagal 4(1) agus 
Airteagal 6(2) den Rialachán seo.

Leasú 32

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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Déanfaidh an Coimisiún gníomhartha 
tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 17 lena leagtar amach cláir 
oibre bhliantúla. Leagfar amach sna cláir 
oibre bhliantúla sin glaonna ar thograí 
lena n-áirítear go bhféadfadh gealltanas 
na sciartha náisiúnta uile go dtí an 31 
Nollaig 2024 a bheith ann.

Leasú 33

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 13a
Roghnú comhpháirtithe eile airgeadais 

seachas BEI
Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha 
tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 17 
chun mionsonraí na gcoinníollacha 
incháilitheachta agus na nósanna 
imeachta roghnúcháin a leagan amach do 
chomhpháirtithe airgeadais seachas BEI.
Léireofar cuspóirí na Saoráide sna 
coinníollacha incháilitheacha do na 
comhpháirtithe airgeadais seachas BEI.
Go háirithe, agus na comhpháirtithe 
airgeadais á roghnú aige, cuirfidh an 
Coimisiún a gcumas san áireamh:
(a) a áirithiú go bhfuil a gcumas iasachta 
fuinnimh agus a gcaighdeáin ar a laghad 
coibhéiseach le cumas agus caighdeáin 
BEI;
(b) tionchar ráthaíocht an Aontais a 
uasmhéadú trí acmhainní dílse;
(c) éagsúlú geografach iomchuí na 
Saoráide a áirithiú agus lamháil do 
mhaoiniú tionscadal níos lú;
(d) na ceanglais a leagtar amach in 
Airteagal 155(2) agus (3) den Rialachán 
Airgeadais maidir le seachaint cánach, 
calaois chánach, imghabháil cánach, 
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sciúradh airgid, maoiniú 
sceimhlitheoireachta agus dlínsí neamh-
chomhoibritheacha a chur chun feidhme 
go críochnúil;
(e) trédhearcacht agus rochtain phoiblí ar 
fhaisnéis a bhaineann le gach tionscadal 
a áirithiú;
(f) comhsheasmhacht a mbeartas iasachta 
a áirithiú le spriocanna 2030 nua an 
Aontais don aeráid agus d’fhuinneamh 
agus an cuspóir le haghaidh geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de san 
Aontas agus ailíniú le gealltanais an 
Aontais faoi Chomhaontú Pháras;
(g) an anailís ar thosca comhshaoil, 
aeráide, sóisialta agus rialachais a 
chomhtháthú i roghnú agus i 
meastóireacht tionscadal.
Foilseoidh an Coimisiún na torthaí 
roghnúcháin.

Réasúnú

Cur isteach phointe (a) maidir le caighdeáin BEI i gcomparáid leis an liosta sa dréacht-
tuarascáil

Leasú 34

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. In Iarscríbhinn II leagtar síos 
eochairtháscairí feidhmíochta chun 
faireachán a dhéanamh ar chur chun 
feidhme agus dul chun cinn na Saoráide 
maidir leis na cuspóirí a leagtar amach in 
Airteagal 3 a bhaint amach.

1. In Iarscríbhinn II, leagtar síos 
eochairtháscairí feidhmíochta agus 
inbhuanaitheachta chun faireachán a 
dhéanamh ar chur chun feidhme agus dul 
chun cinn na Saoráide maidir le baint 
amach na haeráidneodrachta agus 
chuspóirí eile an Aontais, go bhfuiltear ag 
cloí leis an bprionsabal ‘gan dochar 
suntasach a dhéanamh’ dá dtagraítear i 
Rialachán (AE) 2020/852, agus na 
cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 3.
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Leasú 35

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Leis an gcóras tuairiscithe 
feidhmíochta, áiritheofar go mbaileofar na 
sonraí maidir leis na táscairí dá dtagraítear 
i mír 1 ar dhóigh atá éifeachtúil, 
éifeachtach agus tráthúil. I gcomhar le 
comhpháirtithe airgeadais, soláthróidh 
tairbhithe na sonraí maidir leis na táscairí 
sin don Choimisiún.

2. Leis an gcóras tuairiscithe 
feidhmíochta, áiritheofar go mbaileofar na 
sonraí maidir leis na eochairtháscairí 
feidhmíochta agus inbhuanaitheachta dá 
dtagraítear i mír 1 ar dhóigh atá éifeachtúil, 
éifeachtach, tráthúil, iontaofa agus 
neamhspleách. I gcomhar le 
comhpháirtithe airgeadais, soláthróidh 
tairbhithe na sonraí maidir leis na táscairí 
sin don Choimisiún.

Leasú 36

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Tabharfaidh an Coimisiún 
tuarascáil gach bliain maidir le cur chun 
feidhme na Saoráide i gcomhréir le 
hAirteagal 250 den Rialachán Airgeadais. 
Déanfar faisnéis a sholáthar sa tuarascáil 
sin maidir le torthaí agus tionchar na 
Saoráide i leith a cuspóirí agus a táscairí 
feidhmíochta, go háirithe a rannchuidiú 
le haghaidh bhaint amach chuspóirí 
airgeadais agus infheistíochta an Aontais 
maidir le príomhshruthú aeráide agus 
comhshaoil a thugann aghaidh ar 
riachtanais an aistrithe. Chun na críche 
sin, soláthróidh na comhpháirtithe 
airgeadais agus na tairbhithe an fhaisnéis 
agus na sonraí go léir is gá go bliantúil.
Sa mheastóireacht eatramhach agus 
chríochnaitheach araon, déanfar 
measúnú ar an rannchuidiú le bhaint 
amach spriocanna 2030 nuashonraithe 
an Aontais maidir le fuinneamh agus leis 
an aeráid mar a bhunaítear i [Rialachán 
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(AE) 2020/XXX lena mbunaítear creat 
chun aeráidneodracht a bhaint amach 
agus lena leasaítear Rialachán (AE) 
2018/1999 (‘An Dlí Aeráide Eorpach’)], 
agus an rannchuidiú maidir le baint 
amach cuspóir náisiúnta ionsar 
aeráidneodracht faoi 2050.

Leasú 37

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Iniúchtaí ar úsáid na tacaíochta ón 
Aontas arna soláthar faoin tSaoráid arna 
ndéanamh ag daoine nó eintitis, lena n-
áirítear daoine nó eintitis seachas iad sin 
a dtug institiúidí nó comhlachtaí de chuid 
an Aontais sainordú dóibh, is iad sin a 
bheidh mar bhonn leis an gcinnteacht 
fhoriomlán de bhun Airteagal 127 den 
Rialachán Airgeadais.

1. Iniúchtaí ar úsáid na tacaíochta ón 
Aontas arna soláthar faoin tSaoráid arna 
ndéanamh ag daoine nó eintitis, lena n-
áirítear daoine nó eintitis seachas iad sin a 
dtug institiúidí nó comhlachtaí de chuid an 
Aontais sainordú dóibh, is iad sin a bheidh 
mar bhonn leis an gcinnteacht fhoriomlán 
de bhun Airteagal 127 den Rialachán 
Airgeadais, agus áiritheofar leo go 
gcloífear le tacsanomaíocht AE a 
bhunaítear le Rialachán (AE) 2020/852 
agus leis an bprionsabal ‘gan dochar 
suntasach a dhéanamh’ dá dtagraítear sa 
Rialachán sin.

Leasú 38

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 18a
Déanfaidh an Coimisiún aon tuairimí 
arna n-eisiúint maidir leis na tionscadail 
a roghnaítear nó a mhaoinítear faoin 
tSaoráid seo a chur ar fáil go poiblí, a 
luaithe a sheachadfar iad, i gcomhréir leis 
an nós imeachta dá bhforáiltear in 
Airteagal 19 de Reacht BEI.
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Leasú 39

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 6 – pointe 6.4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6.4 Tacaíocht dhíreach le haghaidh an 
aistrithe (fuinneamh inathnuaite, 
éifeachtúlacht fuinnimh)

6.4 Tacaíocht dhíreach don aistriú 
aeráide, dícharbónú, go háirithe tacaíocht 
d’fhuinneamh inathnuaite agus d’ 
éifeachtúlacht fuinnimh, agus do chuspóirí 
comhshaoil eile.

Leasú 40

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7a. Líon na bpost nuachruthaithe

Leasú 41

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 7 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7b. Éifeacht ar OTI na críche a 
dtacaítear léi
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2.10.2020

TUAIRIM ÓN gCOISTE UM THIONSCLAÍOCHT, UM THAIGHDE AGUS UM 
FHUINNEAMH

chuig an gCoiste um Buiséid agus chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an 
tsaoráid iasachta don earnáil phoiblí faoin Sásra um Aistriú Cóir
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Izabela-Helena Kloc

RÉASÚNÚ GEARR

Is díol sásaimh don rapóirtéir an moladh Saoráid iasachta don earnáil phoiblí a bhunú faoi 
mar a fhoráiltear dó sa togra seo. Tá ionad ar leith ag an earnáil phoiblí sa phróiseas a 
bhaineann leis an aistriú ionsar gheilleagar aeráidneodrach an Aontais a bhrú ar aghaidh. 
Caithfear a aithint go bhfuil luach ag comhchodanna an gheilleagair sin, amhail 
infheistíochtaí sóisialta, athshaothrú tailte agus maolú na bochtaineachta fuinnimh, a théann 
níos faide ná toradh airgeadais gearrthéarmach agus go dteastaíonn cóir ar leith lena n-
aghaidh. Ceann de na príomhróil atá ag an earnáil phoiblí is ea teacht i gcabhair ar an 
margadh nuair a bhíonn sé ag cliseadh. 

Ní mór aird ar leith a thabhairt ar réigiúin atá go stairiúil ag brath go mór ar mhianadóireacht 
ghuail. Tá pobail a bhfuil fréamhacha doimhne acu agus atá idirnasctha sna réigiúin 
mianadóireachta guail. Is mórspreagthóir eacnamaíochta é tionscal an ghuail, a thugann poist 
do thart ar 230 000 duine i mianaigh agus i stáisiúin chumhachta ar fud 31 réigiúin in 11 
Ballstát den Aontas. Cuireann dúnadh na mianach brú mór ar an tsochaí sna réigiúin sin. Ós 
rud é go mbíonn an nath ‘gan aon duine a fhágáil ar leataobh’ le cloisteáil go minic, creideann 
an rapóirtéir go láidir go bhfuil aire speisialta tuillte ag na saoránaigh atá ina gcónaí sna 
ceantair sin.

Is é tuairim an rapóirtéara gur cheart go mbeadh an ionstraim iasachta don earnáil phoiblí an-
solúbtha agus go ligfeadh sé maoiniú a dhéanamh ar raon leathan infheistíochtaí a 
fhreagraíonn do dhúshláin shóisialta, chomhshaoil, eacnamaíche agus slándála fuinnimh. Ba 
cheart d’fhorálacha an Rialacháin seo a chur san áireamh go bhfuil túsphointí éagsúla ann i 
bpróiseas claochlaithe na mBallstát aonair agus a réigiúin, agus ar an gcaoi sin gur cheart 
lamháil do mhaoiniú a dhéanamh ar teicneolaíochtaí aistrithe costéifeachtúla. 

Tá roinnt leasuithe lárnacha molta ag an rapóirtéir, go príomha ar mhaithe leis na forálacha sa 
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téacs a shoiléiriú.

Ar dtús, tá soiléiriú tugtha ar an sainmhíniú ar cad is ‘tairbhí’ ann. Tagraíonn an téarma 
‘eintiteas dlíthiúil san earnáil phoiblí’ d’eintiteas atá bunaithe mar chomhlacht faoin dlí poiblí 
agus freisin d’eintiteas atá bunaithe mar chomhlacht faoin dlí príobháideach a bhfuil misean 
seirbhíse poiblí curtha ar a iontaoibh. Is dealraitheach go bhfágann an sainmhíniú sin go 
bhfuiltear ag eisiamh as an raon feidhme aon fhiontar nach bhfuil go foirmiúil ina eintiteas 
san earnáil phoiblí ach fós a dhéanann cúraimí poiblí tábhachtacha amhail bainistiú 
dramhaíola, athchúrsáil, soilsiú cathrach, etc. Creideann an rapóirtéir nach bhfuil bonn cirt 
leis an eisiamh sin agus go gcuirfeadh sé cosc ar roinnt tionscadal ríthábhachtach chun leasa 
poiblí a thabhairt chun fíre agus dá réir sin tá athrú ina leith sin molta. Á chur san áireamh 
nach bhfuil aon sainmhíniú agus tuiscint aonair ann i dtaobh an choincheapa ‘misean 
seirbhíse poiblí’ ar fud na ndlíthe náisiúnta, luadh go soiléir gur cheart go bhfágfadh an fíoras 
go dtéann eintiteas in CPP le comhlacht poiblí gurb ionann é sin agus misean seirbhíse poiblí. 
Ar an gcaoi sin réitíodh an débhrí a bhí ann i dtaobh an gcaithfidh eintiteas príobháideach 
misean seirbhíse poiblí go ginearálta a chomhall, i.e. roimh nó lasmuigh den CPP, nó, i 
gcodarsnacht leis sin, go bhfágann an fíoras go dtéann eintiteas in CPP le comhlacht poiblí 
gurb ionann é agus misean seirbhíse poiblí. 

An dara rud: chuir an rapóirtéir béim ar an ngá atá ann go mbeadh raon leathan infheistíochtaí 
cuimsithe faoin tSaoráid. Caithfear aghaidh a thabhairt ar riachtanais forbartha níos leithne atá 
ag eascairt as an bpróiseas aistrithe agus a bhfuil tuairisc mhion orthu sna pleananna 
críochacha um aistriú cóir.  Chun gníomhaíochtaí eacnamaíocha nua a chur chun cinn, ar 
gníomhaíochtaí iad a thiocfaidh in ionad na gcinn sin atá á gcéimniú amach mar gheall ar 
bheartais aeráide uaillmhianacha an Aontais, agus chun éagsúlacht eacnamaíoch na gcríocha 
dá ndéanfar difear a fheabhsú, ba cheart don tSaoráid raon níos leithne infheistíochtaí i 
gcomparáid leis an gcéad cholún a chuimsiú. Ba cheart go mbeadh an raon leathan 
d’infheistíochtaí incháilithe ina léiriú ar shainiúlachtaí na riachtanas atá sna réigiúin dá 
ndéantar difear faoi mar atá luaite ina bpleananna críochacha um aistriú cóir e.g. san iompar, i 
mbainistiú dramhaíola, i soilsiú poiblí, i dtéamh ceantair, i ndáileadh agus i dtarchur 
fuinnimh. Ba cheart a áireamh leis sin infheistíochtaí i ngás nádúrtha mar chumasóir FFI agus 
mar bhealach éifeachtach agus inacmhainne chun aistriú breosla a dhéanamh ó fhoinsí tréan-
astaíochta ionas go dtabharfar réitigh ísealastaíochta i gcrích do gheilleagair agus go n-
áirithítear go gcoinnítear srian ar chostais an aistrithe.  

An tríú rud: creideann an rapóirtéir nár cheart do thríú páirtithe a gcinneadh féin a dhéanamh 
faoin treo a théann beartais AE atá comhaontaithe ag na Ballstáit uile agus dá bhrí sin gur 
cheart go mbeadh saintréith sháraitheach ag forálacha an Rialacháin seo i leith bheartais 
iasachtaithe na gcomhpháirtithe maoinithe, lena n-áirítear BEI. Agus saintréith ilghnéitheach 
bheartais iasachtaithe na n-institiúidí airgeadais á gcur san áireamh, ar minic leo cineálacha 
áirithe infheistíochtaí a eisiamh, tá sé tábhachtach dá bhrí sin a áirithiú go mbeidh 
comhaontuithe riaracháin tugtha i gcrích ag an tSaoráid le comhpháirtithe airgeadais éagsúla, 
lena n-áirítear bainc náisiúnta, ionas go maoinítear raon earnálacha mór de na hinfheistíochtaí 
poiblí riachtanacha dá bhforáiltear sna pleananna críochacha um aistriú cóir ag na Ballstáit. 
Trí bhíthin catalóg oscailte de chomhpháirtithe airgeadais, beifear in ann speictream níos 
leithne d’úsáid na hionstraime a chumasú sna Ballstáit agus beidh sé sin i gcomhréir le beartas 
CE go dtí seo, rud a chruthaíonn an deis do bhainc forbartha náisiúnta a bheith páirteach i 
gcur chun feidhme ionstraimí airgeadais atá á mbainistiú go díreach ag CE.
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An ceathrú rud: tá an rapóirtéir den tuairim gur cheart go mbeadh tionscadail is tairbhí i 
dteideal tacaíocht a fháil faoi chláir eile de chuid an Aontais. Dá gceilfí an fhéidearthacht sin, 
d’féadfadh sé nach dtarlódh an ionsú a bhíothas ag dréim leis i réigiúin níos lú forbairt mar 
gheall ar dheacrachtaí a bhainfeadh le cómhaoiniú.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh ar an gCoiste um 
Buiséid agus ar an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, mar na coistí 
atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip an 11 Nollaig 20199, inar leagadh 
amach a threochlár i dtreo beartas fáis nua 
le haghaidh na hEorpa agus inar leagadh 
amach cuspóirí uaillmhianacha chun an t-
athrú aeráide a shárú agus chun an 
comhshaol a chosaint. I gcomhréir leis an 
gcuspóir neodracht aeráide a bhaint amach 
san Aontas faoi 2050 ar dhóigh éifeachtach 
agus chóir, fógraíodh sa Chomhaontú Glas 
don Eoraip go mbeadh Sásra um Aistriú 
Cóir ann, lena soláthrófaí bealaí chun 
aghaidh a thabhairt ar dhúshlán an 
chomhshaoil gan aon duine a fhágáil chun 
deiridh. Is iad na réigiúin agus na daoine is 
leochailí is mó a bhíonn neamhchosanta ar 
thionchar díobhálach an athraithe aeráide 
agus ar dhíghrádú an chomhshaoil. San am 
céanna, tá gá le hathruithe suntasacha 
struchtúracha chun an t-aistriú a bhainistiú.

(1) Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip an 11 Nollaig 20199, inar leagadh 
amach a threochlár i dtreo beartas fáis nua 
le haghaidh na hEorpa agus inar leagadh 
amach cuspóirí uaillmhianacha chun an t-
athrú aeráide a shárú agus chun an 
comhshaol a chosaint. I gcomhréir leis na 
cuspóirí spriocanna 2030 an Aontais don 
aeráid agus d’fhuinneamh agus don 
neodracht aeráide a bhaint amach faoi 
2050 ar dhóigh éifeachtach agus an creat 
domhanda a leagtar amach i gComhaontú 
Pháras á chur san áireamh, chóir agus 
dhlúthpháirteach, fógraíodh sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip go mbeadh 
Sásra um Aistriú Cóir ann, lena soláthrófaí 
bealaí chun aghaidh a thabhairt ar dhúshlán 
an aistrithe gan aon duine a fhágáil chun 
deiridh. Is iad na réigiúin agus na daoine is 
leochailí is mó a bhíonn neamhchosanta ar 
thionchar díobhálach an athraithe aeráide 
agus ar dhíghrádú an chomhshaoil. San am 
céanna, tá gá le hathruithe suntasacha 
struchtúracha chun an t-aistriú a bhainistiú.

__________________ __________________
9 COM(2019)640 críochnaitheach: 9 COM(2019)640 críochnaitheach:
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Leasú 2

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) Chun go mbainfear amach 
cuspóirí an Aontais, caithfear aghaidh a 
thabhairt ní hamháin ar an bhfadhb go 
bhfuil luas athraitheach don aistriú ann 
san Aontas a mhéid a bhaineann le 
gníomhú ar son na haeráide, ach freisin 
go bhfuil baol ann go méadóidh 
éagsúlachtaí socheacnamaíocha idir 
réigiúin agus míshástacht grúpaí sóisialta 
a bhféadfaí difear díobhálach a 
dhéanamh dóibh. Tá sé fíorthábhachtach 
an dícheall a dhíriú ar chlaochlú 
eacnamaíoch agus ar athbheochan na 
gcríoch lena mbaineann mar shampla 
réigiúin mianadóireachta guail, seachas a 
bheith ag brath ar shoghluaisteacht 
oibrithe agus ag cruthú an bhaoil go 
dtarlóidh dídhaonrú nó stalcadh i réigiúin 
iomlána. Chun comhleanúnachas a 
choimeád idir cuspóirí an aistrithe agus 
tosaíochtaí agus spriocanna an Aontais, 
amhail borradh a chur faoi fhostaíocht, 
bochtaineacht agus éagothromaíocht a 
laghdú, ba cheart tacaíocht éifeachtach a 
chur ar fáil chun na geilleagair áitiúla a 
éagsúlú trí infheistíochtaí stuama agus 
fostaíocht inbhuanaithe a chruthú chun a 
áirithiú go ndéanfar oibrithe a fhostaítear 
in earnálacha a ndéanann an t-aistriú 
difear dóibh a ath-ionsú sa mhargadh 
saothair áitiúil. 

Leasú 3

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht 
maidir le Plean Infheistíochta an 

(2) Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht 
maidir le Plean Infheistíochta an 
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Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip10 an 
14 Eanáir 2020, lenar bunaíodh an Sásra 
um Aistriú Cóir atá dírithe ar na réigiúin 
agus ar na hearnálacha ina n-imreoidh an t-
aistriú an tionchar is mó mar gheall ar a 
spleáchas ar bhreoslaí iontaise, lena n-
áirítear gual, móin agus sceall ola, nó ar 
phróisis thionsclaíocha atá dian ó thaobh 
gáis cheaptha teasa de, ach a bhfuil cumas 
níos lú acu na hinfheistíochtaí is gá a 
mhaoiniú. Tá na trí cholún seo a leanas sa 
Sásra um Aistriú Cóir: Ciste um Aistriú 
Cóir arna chur chun feidhme faoi 
bhainistíocht chomhroinnte, scéim 
thiomnaithe um aistriú cóir faoi InvestEU, 
agus saoráid iasachta don earnáil phoiblí 
chun infheistíochtaí breise a fhorscaoileadh 
sna réigiúin lena mbaineann.

Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip10 an 
14 Eanáir 2020, lenar bunaíodh an Sásra 
um Aistriú Cóir atá dírithe ar na réigiúin, 
ar na pobail agus ar na hearnálacha ina n-
imreoidh an t-aistriú an tionchar is mó mar 
gheall ar a spleáchas ar bhreoslaí iontaise, 
lena n-áirítear gual, móin agus sceall ola, 
nó ar phróisis thionsclaíocha atá dian ó 
thaobh gáis cheaptha teasa de, agus ar 
struchtúr a bhfostaíochta ach a bhfuil 
cumas níos lú acu na hinfheistíochtaí is gá 
a mhaoiniú. Tá na trí cholún seo a leanas sa 
Sásra um Aistriú Cóir: Ciste um Aistriú 
Cóir arna chur chun feidhme faoi 
bhainistíocht chomhroinnte, scéim 
thiomnaithe um aistriú cóir faoi InvestEU, 
agus saoráid iasachta don earnáil phoiblí 
chun infheistíochtaí breise a fhorscaoileadh 
sna réigiúin lena mbaineann.

__________________ __________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Leasú 4

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) Tá ionad ar leith ag an earnáil 
phoiblí sa phróiseas a bhaineann leis an 
aistriú ionsar gheilleagar aeráidneodrach 
an Aontais a bhrú ar aghaidh. Caithfear a 
aithint go bhfuil luach ag comhchodanna 
de gheilleagar aeráidneodrach, amhail 
athnuaiteáin agus forbairtí ísealcharbóin 
níos leithne, nuálaíocht thrasearnálach 
agus infheistíochtaí sóisialta, a théann 
níos faide ná toradh airgeadais 
gearrthéarmach agus go dteastaíonn cóir 
ar leith lena n-aghaidh. Ceann de na 
príomhróil atá ag an earnáil phoiblí is ea 
teacht i gcabhair ar an margadh nuair a 
bhíonn sé ag cliseadh.
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Leasú 5

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Ba cheart saoráid iasachta don 
earnáil phoiblí (“an tSaoráid”) a sholáthar. 
Is í an tríú colún den Sásra um Aistriú Cóir 
a bheidh inti, a thacóidh le heintitis san 
earnáil phoiblí a gcuid infheistíochtaí a 
dhéanamh. Ba cheart do na hinfheistíochtaí 
sin na riachtanais forbartha a eascraíonn as 
na dúshláin aistrithe a chomhlíonadh, 
dúshláin a dtugtar tuairisc orthu sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir faoi 
mar atá glactha ag an gCoimisiún. Ba 
cheart do na gníomhaíochtaí a bhfuiltear ag 
brath orthu le haghaidh tacaíochta a bheith 
comhsheasmhach agus comhlántach leo 
siúd lena dtacaítear faoin dá cholún eile 
den Sásra um Aistriú Cóir.

(4) Ba cheart saoráid iasachta don 
earnáil phoiblí (“an tSaoráid”) a sholáthar. 
Is í an tríú colún den Sásra um Aistriú Cóir 
a bheidh inti, a thacóidh le heintitis san 
earnáil phoiblí a gcuid infheistíochtaí a 
dhéanamh. Ba cheart do na hinfheistíochtaí 
sin na riachtanais forbartha a eascraíonn as 
na dúshláin aistrithe a chomhlíonadh, 
dúshláin a dtugtar tuairisc orthu sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir faoi 
mar atá formheasta ag an gCoimisiún. Ba 
cheart do na gníomhaíochtaí a bhfuiltear ag 
brath orthu le haghaidh tacaíochta a bheith 
comhsheasmhach agus comhlántach leo 
siúd lena dtacaítear faoin dá cholún eile 
den Sásra um Aistriú Cóir.

Leasú 6

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Chun cur le héagsúlú eacnamaíoch 
na gcríoch a bhfuil tionchar ag an aistriú 
orthu, ba cheart raon leathan infheistíochtaí 
a chumhdach leis an tSaoráid, ar choinníoll 
go rannchuidíonn siad le riachtanais 
forbartha a chomhlíonadh san aistriú go 
geilleagar a bheidh neodrach ó thaobh na 
haeráide de, faoi mar a dtugtar tuairisc 
orthu sna pleananna críochacha um aistriú 
cóir. Leis na hinfheistíochtaí a dtacófar leo 
féadfar na nithe seo a leanas a chumhdach: 
bonneagar fuinnimh agus iompair, líonraí 
téimh ceantair, soghluaisteacht ghlas, 
bainistiú dramhaíola cliste, fuinneamh glan 
agus bearta éifeachtúlachta fuinnimh, lena 
n-áireofar athchóiriú agus athnuachan 
foirgneamh, tacaíocht le haghaidh an 

(5) Chun cur le héagsúlú eacnamaíoch 
na gcríoch a bhfuil tionchar ag an aistriú 
orthu, ba cheart raon níos leithne 
infheistíochtaí a chumhdach leis an 
tSaoráid i gcomparáid leis an gcéad 
cholún ar choinníoll go rannchuidíonn siad 
le riachtanais i dtaobh forbairt shóisialta, 
eacnamaíoch, saothair, slándála 
fuinnimh nó chomhshaoil a chomhlíonadh 
san aistriú i dtreo spriocanna 2030 an 
Aontais don aeráid agus d’fhuinneamh 
agus do gheilleagar neodrach ó thaobh 
aeráide faoi 2050, faoi mar a thugtar 
tuairisc orthu sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir. Is é is aidhm don aistriú sin 
díchúpláil ó thomhaltas acmhainní agus 
deireadh a chur le glanastaíochtaí gás 
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aistrithe go geilleagar ciorclach, athchóiriú 
agus dí-éilliú talún, chomh maith le huas-
sciliú agus athsciliú, oiliúint agus 
bonneagar sóisialta, lena n-áireofar 
tithíocht shóisialta. Féadfar réitigh as a 
dtagann athléimneacht feabhsaithe 
bonneagair in aghaidh tubaistí a áirithiú le 
forbairtí bonneagair freisin. Ba cheart tús 
áite a thabhairt do chur chuige 
infheistíochta cuimsitheach, go háirithe le 
haghaidh críocha a bhfuil riachtanais 
aistrithe thábhachtacha acu. D’fhéadfaí 
tacú le hinfheistíochtaí in earnálacha eile 
freisin dá mbeidís comhsheasmhach leis na 
pleananna críochacha um aistriú cóir a 
glacadh. Trí thacú le hinfheistíochtaí nach 
ngineann ioncam leordhóthanach, tá sé 
d'aidhm ag an tSaoráid na hacmhainní 
breise is gá a sholáthar d’eintitis san earnáil 
phoiblí, acmhainní chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin shóisialta, 
eacnamaíocha agus chomhshaoil a 
eascraíonn as an gcoigeartú mar gheall ar 
aistriú aeráide. Chun cuidiú le 
hinfheistíochtaí le tionchar comhshaoil ard 
dearfach atá incháilithe faoin tSaoráid a 
aithint, féadfar úsáid a bhaint as 
tacsanomaíocht an Aontais maidir le 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.

ceaptha teasa mar aon le drochthionchair 
eile ar shláinte an duine agus ar an 
gcomhshaol a bhaineann, inter alia, le 
meathlú na bithéagsúlachta agus na n-
éiceachóras, ró-thomhaltas acmhainní nó 
truailliú ceimiceach. Ba cheart don sásra 
tacaíochta tuilleadh éagothromaíochtaí 
eacnamaíocha idir réigiúin an Aontais a 
sheachaint agus ba cheart dó díriú ar an 
gcomhthathú sóisialta a neartú i measc 
shaoránaigh uile an Aontais. Leis na 
hinfheistíochtaí a dtacófar leo, féadfar na 
nithe seo a leanas a chumhdach: bonneagar 
fuinnimh agus iompair, córais téimh 
ceantair, soghluaisteacht ghlas agus 
inbhuanaithe, bainistiú dramhaíola cliste, 
fuinneamh glan agus ísealcharbóin agus 
bearta éifeachtúlachta fuinnimh, lena n-
áirítear athchóiriú agus athnuachan 
foirgneamh, infheistíochtaí i 
ngníomhaíochtaí taighde agus 
nuálaíochta, tacaíocht le haghaidh an 
aistrithe go geilleagar ciorclach, 
bonneagar comhshaoil uirbeach, cosaint 
na hoidhreachta cultúrtha agus stairiúla 
chomh maith le huas-sciliú agus athsciliú, 
oiliúint agus bonneagar sóisialta, lena n-
áirítear tithíocht shóisialta. Féadfar réitigh 
as a dtagann athléimneacht feabhsaithe 
bonneagair in aghaidh tubaistí a áirithiú le 
forbairtí bonneagair freisin. Leis na 
hinfheistíochtaí, féadfar athchóiriú talún 
agus dí-éilliú a chumhdach freisin ach 
amháin mura dtagann siad faoi raon na 
ndliteanas i leith damáiste comhshaoil i 
gcomhréir leis an bprionsabal gurb é údar 
an truaillithe a íocfaidh as dá dtagraítear 
in Airteagal 191 CFAE. Ba cheart tús áite 
a thabhairt do chur chuige infheistíochta 
cuimsitheach, go háirithe le haghaidh 
críocha a bhfuil riachtanais aistrithe 
thábhachtacha acu. D’fhéadfaí tacú le 
hinfheistíochtaí in earnálacha eile freisin dá 
mbeidís comhsheasmhach leis na 
pleananna críochacha um aistriú cóir a 
glacadh. Trí thacú le hinfheistíochtaí nach 
ngineann ioncam leordhóthanach, tá sé 
d’aidhm ag an tSaoráid acmhainní breise a 
sholáthar don earnáil phoiblí, ar acmhainní 
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iad atá riachtanach chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin shóisialta, 
eacnamaíocha, chomhshaoil agus slándála 
fuinnimh a eascraíonn as an gcoigeartú 
mar gheall ar aistriú aeráide mar aon le 
deiseanna fostaíochta fadtéarmacha a 
chur ar fáil d’oibrithe a ndéanann an t-
athstruchtúrú eacnamaíoch difear dóibh. 
Chun cuidiú le hinfheistíochtaí le tionchar 
comhshaoil ard dearfach atá incháilithe 
faoin tSaoráid a aithint, féadfar úsáid a 
bhaint as tacsanomaíocht an Aontais maidir 
le gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.

Leasú 7

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Ba cheart do thionscadail a 
bhaineann le gás nadúrtha a bheith 
incháilithe do thacaíocht ar choinníoll go 
n-úsáidfear an infheistíocht sin mar 
theicneolaíocht idirlinne in ionad guail, 
ligníte, móna, scealla ola, go dtí go 
mbainfear feidhm iomlán as 
teicneolaíochtaí eile atá saor ó astaíochtaí 
agus as teicneolaíochtaí nuálacha ar 
bhealach atá leordhóthanach chun 
leanúnachas an tsoláthair fuinnimh agus 
cinnteacht an fhuinnimh, agus 
inacmhainneacht fuinnimh a áirithiú, 
agus go léirítear leo go ndéantar 
laghduithe suntasacha ar astaíochtaí gás 
ceaptha teasa, agus go bhfuiltear in ann 
úsáid bhreise a bhaint as gás inathnuaite. 
Ba cheart go mbeadh gá le hinfheistíocht 
den sórt sin chun pleananna críochacha 
um aistriú cóir arna mbunú i gcomhréir 
le hAirteagal 7 [CuAC] a chur chun 
feidhme agus ba cheart go léireofaí léi an 
chomhsheasmhacht le cuspóir an Aontais 
maidir le neodracht aeráide faoi 2050.
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Leasú 8

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 5 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5b) Ionas gur féidir sócmhainní 
tréigthe a sheachaint agus chun a áirithiú 
go n-úsáidfear cistiú poiblí ar an 
mbealach is costéifeachtaí, ba cheart go 
mbeadh éifeacht ghlas, inbhuanaithe 
fhadtéarma ag tionscadail is tairbhí agus 
go rannchuideodh siad le neodracht 
aeráide a bhaint amach faoi 2050.

Leasú 9

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 5 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5c) Leis an aistriú go neodracht 
aeráide cuirtear deiseanna nua 
eacnamaíocha ar fáil freisin. Tá 
acmhainneacht mhór chun poist a 
chruthú ag baint leis an aistriú chuig 
geilleagar atá bunaithe ar fhoinsí 
inathnuaite, rud a d’fhéadfadh, dá 
mbainfí leas ceart as, leibhéil arda 
fostaíochta a chruthú i gcríocha atá ag 
brath ar bhreoslaí iontaise faoi láthair. 
Leis an athrú go fuinneamh inathnuaite, 
is féidir le pobail áitiúla a bheith ina 
rannpháirtithe gníomhacha san aistriú 
fuinnimh agus ina n-úinéirí air, agus dul 
ó shamhail aon-tionscail go samhail 
iltionscail. Go háirithe, trí láithreáin 
mhianadóireachta a bhí ann cheana a 
ationtú chun fuinneamh inathnuaite a 
ghiniúint agus a stóráil, agus bonneagar 
le haghaidh fuinneamh inathnuaite a 
thógáil sna láithreáin sin nó i gceantair in 
aice láimhe, cuirtear poist ghlasa ar fáil 
do phobail. Thairis sin, is féidir leis an 
ationtú sin rannchuidiú leis an tslándáil 
fuinnimh agus leis an athléimneacht 
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fuinnimh, bunaithe ar shamhail 
dhíláraithe don chóras fuinnimh.

Leasú 10

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 5 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5d) Na hionstraimí tacaithe a 
chlúdaíonn go háirithe éifeachtúlacht 
fuinnimh, bainistiú dramhaíola i 
gcomhréir le hord na réiteach dramhaíola 
agus bainistiú fuíolluisce, d’fhéadfaí iad a 
chur chun feidhme go rathúil trí 
Chomhpháirtíochtaí Príobháideacha 
Poiblí (CPPanna). Ba cheart, dá bhrí sin, 
go gcuimseofaí CPPanna leis an tSaoráid. 
Eintiteas príobháideach, bíodh sé 
bainteach leis an earnáil phoiblí nó ná 
bíodh, a bhfuil CPP fadtéarmach aige le 
comhlacht poiblí ar mhaithe le tionscadal 
a chomhlíonann na critéir a leagtar síos 
leis an Rialachán seo a chur chun 
feidhme, ba cheart dó a bheith ina 
thairbhí incháilithe de chuid na Saoráide. 
Ba cheart go bhfágfadh an fíoras go 
dtéann eintiteas in CPP le comhlacht 
poiblí gurb ionann é sin agus misean 
seirbhíse poiblí.

Leasú 11

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart coinníollacha 
incháilitheachta sonracha agus critéir 
dhámhachtana sonracha a leagan amach sa 
chlár oibre agus sa ghlao ar thograí. Sna 
coinníollacha incháilitheachta agus sna 
critéir dhámhachtana sin ba cheart na nithe 

(14) I gcás ina sáraíonn an t-éileamh 
na hacmhainní cistiúcháin arna 
leithdháileadh go náisiúnta ba cheart 
coinníollacha incháilitheachta sonracha 
agus critéir dhámhachtana  sonracha a 
leagan amach sa chlár oibre agus sa ghlao 
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seo a leanas a chur san áireamh: 
ábharthacht an tionscadail i gcomhthéacs 
na riachtanas forbartha a dtugtar tuairisc 
orthu sna pleananna críochacha um aistriú 
cóir, an cuspóir foriomlán cóineasú 
réigiúnach agus críochach a chur chun cinn 
agus suntas na comhpháirte deontais maidir 
le hinmharthanacht an tionscadail. Níor 
cheart Tacaíocht ón Aontas arna bunú leis 
an Rialachán seo a bheith ar fáil ach do na 
Ballstáit a ghlac plean críochach amháin 
um aistriú cóir ar a laghad. Sa chlár oibre 
agus sna glaonna ar thograí cuirfear san 
áireamh freisin na pleananna críochacha 
um aistriú cóir a chuirfidh na Ballstáit 
isteach chun comhleanúnachas agus 
comhsheasmhacht a áirithiú thar cholúin 
dhifriúla an tSásra.

ar thograí. Sna coinníollacha 
incháilitheachta agus sna critéir 
dhámhachtana sin ba cheart na nithe seo a 
leanas a chur san áireamh: cumas an 
tionscadail na cuspóirí a chomhlíonadh 
agus na riachtanas forbartha a dtugtar 
tuairisc orthu sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, an cuspóir foriomlán cóineasú 
réigiúnach agus críochach a chur chun 
cinn, mar aon leis an tionchar foriomlán 
ar an margadh saothair réigiúnach agus 
suntas na comhpháirte deontais maidir le 
hinmharthanacht an tionscadail. Níor 
cheart Tacaíocht ón Aontas arna bunú leis 
an Rialachán seo a bheith ar fáil ach do na 
Ballstáit a ghlac plean críochach amháin 
um aistriú cóir ar a laghad. Sa chlár oibre 
agus sna glaonna ar thograí cuirfear san 
áireamh freisin na pleananna críochacha 
um aistriú cóir a chuirfidh na Ballstáit 
isteach chun comhleanúnachas agus 
comhsheasmhacht a áirithiú thar cholúin 
dhifriúla an tSásra.

Leasú 12

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16a) I bhfianaise an leibhéal 
coibhneasta íseal a ghabhann leis an 
gcomhchuid deontais, d’fhéadfadh sé go 
mbeadh sreabh neamhdhóthanach 
d’acmhainní dílse ag roinnt tionscadal a 
fhágann nach bhféadfaidís tacaíocht a 
fháil go huile agus go hiomlán ón 
tSaoráid. D’fhéadfadh sé gurb é a bheadh 
mar thoradh air sin ná nach mbeadh an 
ionsú a rabhthas ag dréim leis ag tarlú i 
réigiúin is lú forbartha mar a bhféadfadh 
deacrachtaí i gcómhaoiniú a bheith ann 
don earnáil phoiblí atá ar ioncam níos 
ísle. Dá bhrí sin, d'fhéadfadh tionscadail 
incháilithe an tacaíocht a 
chomhshnaidhmeadh faoi chláir eile de 
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chuid an Aontais.

Leasú 13

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí 
an Rialacháin seo, eadhon infheistíochtaí 
poiblí a ghiaráil sna críocha is mó a 
mbeidh tionchar ag an aistriú go neodracht 
aeráide orthu trí aghaidh a thabhairt ar na 
riachtanais forbartha comhfhreagracha, a 
ghnóthú go leordhóthanach ina n-aonar. Is 
iad na príomhchúiseanna leis sin na 
deacrachtaí a bhíonn ag eintitis phoiblí tacú 
le hinfheistíochtaí nach ngineann sreabha 
leordhóthanacha ioncaim dhílis ná nach 
dtéann chun tairbhe na gcríoch is mó a 
bheidh faoi thionchar diúltach de dheasca 
an aistrithe aeráide, gan tacaíocht 
deontais ón Aontas, agus an gá le creat 
comhleanúnach cur chun feidhme faoi 
bhainistíocht dhíreach. Ós rud é gur fearr is 
féidir na cuspóirí sin a ghnóthú ar leibhéal 
an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta faoi mar a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta faoi mar a leagtar 
amach é san Airteagal sin, ní théann an 
Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach 
chun an cuspóir sin a ghnóthú,

(22) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí 
an Rialacháin seo, eadhon infheistíochtaí 
poiblí a ghiaráil sna críocha is mó a 
mbeidh tionchar ag an aistriú go neodracht 
aeráide orthu trí aghaidh a thabhairt ar na 
riachtanais forbartha comhfhreagracha, a 
ghnóthú go leordhóthanach ina n-aonar. Is 
iad na príomhchúiseanna leis sin na 
deacrachtaí a bhíonn ag eintitis phoiblí tacú 
le hinfheistíochtaí a théann chun tairbhe 
na gcríoch is mó a bheidh faoi thionchar 
diúltach de dheasca an aistrithe aeráide 
ach nach ngineann sreabha 
leordhóthanacha ioncaim dhílis agus nach 
mbeidís á gcistiú ag an tionscnóir 
tionscadail laistigh den tréimhse ama 
chéanna ná a mhéid céanna 

 gan gné na tacaíochta deontais ó bhuiséad 
an Aontais agus an gá le creat 
comhleanúnach cur chun feidhme faoi 
bhainistíocht dhíreach. Ós rud é gur fearr is 
féidir na cuspóirí sin a ghnóthú ar leibhéal 
an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta faoi mar a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta faoi mar a leagtar 
amach é san Airteagal sin, ní théann an 
Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach 
chun an cuspóir sin a ghnóthú,

Leasú 14

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Soláthrófar leis an tSaoráid tacaíocht a 
rachaidh chun sochair chríocha an Aontais 
a mbeidh orthu aghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin thromchúiseacha shóisialta, 
chomhshaoil agus eacnamaíocha a 
eascróidh as próiseas aistrithe an Aontais 
chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de faoi 2050.

Soláthrófar leis an tSaoráid tacaíocht a 
rachaidh chun sochair chríocha an Aontais 
a mbeidh orthu aghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin thromchúiseacha shóisialta, 
chomhshaoil, eacnamaíocha agus slándála 
fuinnimh a eascróidh as próiseas aistrithe 
an Aontais chuig spriocanna 2030 an 
Aontais don aeráid agus d’fhuinneamh 
agus chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050.

Leasú 15

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. ciallaíonn “tairbhí” eintiteas 
dlítheanach san earnáil phoiblí a bunaíodh 
i mBallstát mar chomhlacht dlí phoiblí, nó 
mar chomhlacht faoi rialú an dlí 
phríobháidigh ar cuireadh misean seirbhíse 
poiblí air, lenar síníodh comhaontú 
deontais faoin tSaoráid;

2. ciallaíonn “tairbhí” eintiteas 
dlítheanach atá bunaithe i mBallstát mar 
chomhlacht dlí phoiblí, nó mar chomhlacht 
faoi rialú an dlí phríobháidigh a bhfuil cur 
chun feidhme compháirtíocht phoiblí-
príobháideach (CPP) nó misean seirbhíse 
poiblí eile curtha ar iontaoibh air, agus a 
bhfuil comhaontú deontais sínithe leis 
faoin tSaoráid;

Leasú 16

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. ciallaíonn “comhpháirtithe 
airgeadais” BEI, institiúidí idirnáisiúnta 
airgeadais eile, bainc náisiúnta le haghaidh 
spreagtha agus institiúidí airgeadais, lenar 
shínigh an Coimisiún comhaontú 
riaracháin chun oibriú i gcomhar laistigh 
den tSaoráid;

3. ciallaíonn “comhpháirtithe 
airgeadais” BEI, institiúidí idirnáisiúnta 
airgeadais eile, bainc náisiúnta agus 
réigiúnacha le haghaidh spreagtha agus 
institiúidí airgeadais, lenar shínigh an 
Coimisiún comhaontú riaracháin chun 
oibriú i gcomhar laistigh den tSaoráid;
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Leasú 17

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 6 a (nua) 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6a. ciallaíonn ‘breisíocht’ an tacaíocht 
do thionscadail nach ngineann sreabh 
leordhóthanach ioncaim dhílis agus nach 
maoineofaí gan gné na tacaíochta 
deontais ó bhuiséad an Aontais agus a 
rannchuidíonn leis na cuspóirí ginearálta 
a leagtar síos in Airteagal 3.

Leasú 18

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
shocheacnamaíocha thromchúiseacha a 
eascraíonn as próiseas an aistrithe chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, agus é sin a dhéanamh chun 
tairbhe chríocha an Aontais a aithnítear sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir arna 
n-ullmhú ag na Ballstáit i gcomhréir le 
hAirteagal 7 de Rialachán [Rialachán 
CuAC].

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
shocheacnamaíocha thromchúiseacha agus 
deiseanna a eascraíonn as próiseas an 
aistrithe chuig sprioc 2030 an Aontais don 
aeráid agus d’fhuinneamh agus chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de faoi 2050, i gcomhréir le 
cuspóirí Chomhaontú Pháras agus ag 
freagairt don ghá le hiomaíochas a 
neartú, agus é sin a dhéanamh chun tairbhe 
na gcríoch a aithnítear sna pleananna 
críochacha um aistriú cóir arna n-ullmhú 
ag na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 7 
de Rialachán [Rialachán CuAC].

Leasú 19

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Beidh mar chuspóir sonrach ag an 
tSaoráid infheistíochtaí ón earnáil phoiblí a 

2. Beidh mar chuspóir sonrach ag an 
tSaoráid infheistíochtaí ón earnáil phoiblí a 
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mhéadú, lena dtugtar aghaidh ar riachtanais 
forbartha na réigiún a aithnítear sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir, trí 
mhaoiniú na dtionscadal nach ngineann 
sreabh leordhóthanach ioncaim dhílis agus 
nach maoineofaí gan gné na tacaíochta 
deontais ó bhuiséad an Aontais a éascú.

mhéadú, lena dtugtar tacaíocht do 
ghníomhaíochtaí agus do réitigh le 
haghaidh aistriú fuinnimh atá cóir, 
éifeachtach agus inacmhainne agus lena 
dtugtar aghaidh ar riachtanais forbartha na 
réigiún a shainaithnítear sna pleananna 
críochacha um aistriú cóir, trí éascú a 
dhéanamh ar mhaoiniú na dtionscadal atá i 
gcomhréir le spriocanna aeráide an 
Aontais, a chuireann fostaíocht 
fhadtéarmach inbhuanaithe ar fáil, ach 
nach ngineann sreabh leordhóthanach 
ioncaim dhílis agus nach maoineofaí gan 
gné na tacaíochta deontais ó bhuiséad an 
Aontais.

Leasú 20

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 3 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Agus iarracht á déanamh an cuspóir 
sonrach dá dtagraítear i mír 2 a bhaint 
amach, tá sé d'aidhm ag an Rialachán seo 
freisin tacaíocht chomhairleach a sholáthar 
maidir le hullmhú, forbairt agus cur chun 
feidhme tionscadal incháilithe i gcás inar 
gá. Soláthrófar an tacaíocht chomhairleach 
sin i gcomhréir leis na rialacha agus 
modhanna cur chun feidhme le haghaidh 
Mol Comhairleach InvestEU a bunaíodh le 
hAirteagal [20] de Rialachán [Rialachán 
InvestEU].

3. Agus iarracht á déanamh an cuspóir 
sonrach dá dtagraítear i mír 2 a bhaint 
amach, tá sé d'aidhm ag an Rialachán seo 
freisin tacaíocht chomhairleach a sholáthar 
maidir le measúnú incháilitheachta, 
ullmhú, forbairt agus cur chun feidhme 
tionscadal incháilithe i gcás inar gá. 
Soláthrófar an tacaíocht chomhairleach sin 
i gcomhréir leis na rialacha agus modhanna 
cur chun feidhme le haghaidh Mol 
Comhairleach InvestEU a bunaíodh le 
hAirteagal [20] de Rialachán [Rialachán 
InvestEU].

Leasú 21

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) bíonn tionchar intomhaiste ag na 
tionscadail maidir le haghaidh a thabhairt 

(a) bíonn tionchar intomhaiste ag na 
tionscadail maidir le haghaidh a thabhairt 
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ar dúshláin thromchúiseacha shóisialta, 
eacnamaíocha agus chomhshaoil a 
eascraíonn as próiseas an aistrithe chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus rachaidh siad chun 
tairbhe na gcríoch a aithnítear i bplean 
críochach um aistriú cóir, fiú mura bhfuil 
siad lonnaithe sna críocha sin;

ar dhúshláin thromchúiseacha shóisialta, 
eacnamaíocha, saothair, slándála 
fuinnimh nó chomhshaoil a eascraíonn as 
próiseas an aistrithe chuig sprioc 2030 an 
Aontais don aeráid agus d’fhuinneamh 
agus chuig geilleagar a bheidh neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050 agus a 
rachaidh chun tairbhe na gcríoch a 
aithnítear i bplean críochach um aistriú 
cóir, fiú mura bhfuil siad lonnaithe sna 
críocha sin;

Leasú 22

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) ní fhaigheann na tionscadail 
tacaíocht faoi aon chlár eile de chuid an 
Aontais;

scriosta

Leasú 23

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Measfar tionscadail a bhaineann le gás 
nádúrtha a bheith incháilithe, ar 
choinníoll go bhfuil infheistíochtaí den 
sórt sin riachtanach chun pleananna 
críochacha um aistriú cóir arna mbunú i 
gcomhréir le hAirteagal 7 [CuAC] a chur 
chun feidhme agus sna himthosca seo a 
leanas a bhfuil údar cuí leo:
(a) go bhfuil na hinfheistíochtaí ag tarlú i 
gcríocha a bhfuil orthu aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin fuinnimh atá fíor-
thromchúiseach, de bharr a spleáchais 
mhóir ar bhreoslaí iontaise soladacha, 
amhail na réigiúin a bhfuil sciar ard dá 
gcórais téimh ceantair bunaithe ar 
bhreoslaí iontaise soladacha;
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(b) go rannchuidíonn na hinfheistíochtaí 
le cuspóirí comhshaoil an Aontais maidir 
le maolú agus oiriúnú ar an athrú 
aeráide, trí dhlús a chur le céimniú 
amach guail, ligníte, móna nó scealla ola;
(c) go bhfuil na hinfheistíochtaí 
comhsheasmhach le cuspóirí agus 
reachtaíocht an Aontais maidir le 
fuinneamh agus aeráid, agus leis na 
pleananna náisiúnta fuinnimh agus 
aeráide, agus gur chineál 
idirthréimhseach iad;
(d) go bhfuil measúnú roimh ré déanta ar 
úsáid foinsí fuinnimh atá inathnuaite 
amháin;
(e) go soláthraíonn ionadú breoslaí 
iontaise atá an-dian ar charbóin agus 
soladacha atá bunaithe ar bhonneagar 
fuinnimh laghduithe suntasacha ar 
astaíochtaí gáis ceaptha teasa agus go 
ndéanann sé éifeachtúlacht fuinnimh a 
mhéadú;
(f) go rannchuidíonn na gníomhaíochtaí 
a dtugtar tacaíocht dóibh le bochtaineacht 
fuinnimh a laghdú;
(g) nach gcuireann na gníomhaíochtaí a 
dtugtar tacaíocht dóibh bac ar fhorbairt 
na bhfoinsí fuinnimh inathnuaite sna 
críocha lena mbaineann agus go bhfuil 
siad comhoiriúnach agus i sineirge le 
húsáid thodhchaíoch an fhuinnimh 
inathnuaite.

Leasú 24

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

D'ainneoin na gcritéar a leagtar amach in 
Airteagal 197 den Rialachán Airgeadais, is 
iad na heintitis dhlíthiúla san earnáil 
phoiblí a bunaíodh i mBallstát mar 
chomhlacht dlí phoiblí nó mar chomhlacht 

D'ainneoin na gcritéar a leagtar amach in 
Airteagal 197 den Rialachán Airgeadais, is 
iad na heintitis dhlíthiúla a bunaíodh i 
mBallstát mar chomhlacht dlí phoiblí nó 
mar chomhlacht faoi rialú an dlí 
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faoi rialú an dlí phríobháidigh ar cuireadh 
misean seirbhíse poiblí air, agus iadsan 
amháin, atá incháilithe le hiarratas a 
dhéanamh mar thairbhithe féideartha faoin 
Rialachán seo.

phríobháidigh ar cuireadh cur chun 
feidhme CPP nó misean seirbhíse poiblí 
eile air, agus iadsan amháin, atá incháilithe 
le hiarratas a dhéanamh mar thairbhithe 
féideartha faoin Rialachán seo.

Leasú 25

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ní bheidh méid an deontais níos mó 
ná 15% de mhéid na hiasachta a sholáthair 
an comhpháirtí airgeadais faoin tSaoráid 
seo. Maidir le tionscadail lonnaithe i 
gcríocha NUTS leibhéal 2 a bhfuil 
olltáirgeacht intíre per capita acu nach mó í 
ná 75% de mheán-olltáirgeacht intíre san 
AE-27 dá dtagraítear in Airteagal [102(2)] 
de Rialachán [Rialachán na bhForálacha 
Coiteanna nua], ní bheidh méid an deontais 
níos mó ná 20% de mhéid na hiasachta a 
sholáthair an comhpháirtí airgeadais.

2. Ní bheidh méid an deontais níos mó 
ná 15% de mhéid na hiasachta a sholáthair 
an comhpháirtí airgeadais faoin tSaoráid 
seo. Maidir le tionscadail atá lonnaithe i 
gcríocha NUTS leibhéal 2 a bhfuil OTI per 
capita acu nach mó ná 75% den mheán-
OTI in AE-27 dá dtagraítear in 
Airteagal [102(2)] de Rialachán [Rialachán 
na bhForálacha Coiteanna nua], ní bheidh 
méid an deontais níos mó ná 25% de mhéid 
na hiasachta a bheidh soláthraithe ag an 
gcomhpháirtí airgeadais. Maidir le 
tionscadail atá lonnaithe i gcríocha NUTS 
leibhéal 2 a bhfuil OTI per capita acu idir 
75% agus 100% den mheán-OTI in AE-
27 dá dtagraítear in Airteagal [102(2)] de 
Rialachán [Rialachán na bhForálacha 
Coiteanna nua], agus a bhí aicmithe mar 
réigiúin is lú forbairt i dtréimhse 
chlársceidealaithe 2014-2020, ní bheidh 
méid an deontais níos mó ná 25% de 
mhéid na hiasachta a bheidh soláthraithe 
ag an gcomhpháirtí airgeadais.

Leasú 26

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 11 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Chomh maith leis na forais a 
shonraítear in Airteagal 131(4) den 
Rialachán Airgeadais agus tar éis dul i 

1. Chomh maith leis na forais a 
shonraítear in Airteagal 131(4) den 
Rialachán Airgeadais agus tar éis dul i 
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gcomhairle leis an gcomhpháirtí airgeadais, 
féadfar méid an deontais a laghdú nó an 
comhaontú deontais a fhoirceannadh mura 
síneofar laistigh de dhá bhliain ó dháta 
sínithe an chonartha deontais conradh an 
tsoláthair, an conradh oibreacha nó an 
conradh seirbhísí is suntasaí go 
heacnamaíoch, i gcásanna ina bhfuil sé 
beartaithe an conradh sin a thabhairt i 
gcrích de bhun an chomhaontaithe 
deontais.

gcomhairle leis an gcomhpháirtí airgeadais, 
féadfar méid an deontais a laghdú nó an 
comhaontú deontais a fhoirceannadh mura 
mbeidh, laistigh de thrí bliana ó dháta 
sínithe an chonartha deontais, síniú déanta 
ar chonradh an tsoláthair, ar an gconradh 
oibreacha nó ar an conradh seirbhísí is 
suntasaí go heacnamaíoch, i gcásanna ina 
bhfuil sé beartaithe an conradh sin a 
thabhairt i gcrích de bhun an 
chomhaontaithe deontais.

Leasú 27

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 13a
Roghnú comhpháirtithe eile airgeadais 

seachas BEI
Leagfaidh an Coimisiún amach na 
coinníollacha agus na nósanna imeachta 
chun comhpháirtithe airgeadais seachas 
BEI a roghnú. Déanfar na gníomhartha 
cur chun feidhme sin a ghlacadh i 
gcomhréir leis an nós imeachta dá 
dtagraítear in Airteagal 5 de Rialachán 
(AE) Uimh. 182/2011.
Beidh comhpháirtithe airgeadais seachas 
BEI a d’éirigh leo i measúnú an cholúin 
a leagtar amach in Airteagal 154 den 
Rialachán Airgeadais incháilithe chun an 
tSaoráid a chur chun feidhme.
Léireofar cuspóirí na Saoráide sna 
coinníollacha incháilitheacha chun na 
comhpháirtithe airgeadais seachas BEI a 
roghnú. Go háirithe, agus na 
comhpháirtithe airgeadais á roghnú aige, 
cuirfidh an Coimisiún cumas na 
gcomhpháirtithe airgeadais san áireamh:
(a) tionchar chomhpháirt deontais an 
Aontais a uasmhéadú trí acmhainní dílse;
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(b)  éagsúlú geografach iomchuí na 
Saoráide a áirithiú agus lamháil do 
mhaoiniú tionscadal níos lú;
(c) trédhearcacht agus rochtain phoiblí ar 
fhaisnéis a bhaineann le gach tionscadal 
a áirithiú;
(d)  a áirithiú go bhfuil na tionscadail, a 
roghnófar chun tacaíocht a fháil faoin 
tSaoráid, comhsheasmhach le cuspóirí na 
Saoráide agus le spriocanna 2030 an 
Aontais don aeráid agus d’fhuinneamh 
agus do gheilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050;
(e)  an anailís ar thosca comhshaoil, 
aeráide, sóisialta agus rialachais a 
chomhtháthú i roghnú agus i 
meastóireacht tionscadal.
Foilseoidh an Coimisiún na torthaí 
roghnúcháin.

Leasú 28

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 14 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Cumhachtófar don Choimisiún 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 17 chun 
Iarscríbhinn II a leasú trí na táscairí dá 
dtagraítear i mír 1 a mhodhnú.

3. Má fhaightear leis an 
meastóireacht eatramhach dá dtagraítear 
in Airteagal 15(2) nach leor na táscairí in 
Iarscríbhinn II chun go bhféadfar 
measúnú cuí a dhéanamh ar an tSaoráid, 
cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha 
tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 17 chun Iarscríbhinn II a leasú 
trí na táscairí dá dtagraítear i mír 1 a 
mhodhnú.

Leasú 29

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 14 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 14a
Trédhearcacht

1. Áiritheoidh tairbhithe, ar mhaithe 
leis an bpobal i gcoitinne agus le 
hathúsáid fhorleathan faisnéise ón 
earnáil phoiblí agus faisnéise a 
mhaoinítear go poiblí ar fud an Aontais, 
trédhearcacht maidir leis na 
gníomhaíochtaí faoin ionstraim seo. 
Foilseoidh siad ar líne i bhformáidí 
oscailte, meaisín-inléite, mar a leagtar 
amach in Airteagal 5(1) de Threoir 
2019/1024 (CE) ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle, faisnéis ábhartha 
maidir le tionscadail chistithe, amhail cur 
síos ar an tionscadal, measúnú tionchair, 
tuarascálacha meastóireachta agus 
iniúchóireachta.
2. Déanfaidh na comhpháirtithe 
airgeadais faisnéis ábhartha uile gach 
tionscadal a mhaoinítear a nochtadh agus 
cuirfidh siad an fhaisnéis sin ar fáil go 
poiblí ar a suíomh gréasáin, gan dochar 
do rialacha an Aontais agus na rialacha 
náisiúnta is infheidhme maidir le 
rúndacht agus rúndacht ghairmiúil.
3. Áiritheoidh an Coimisiún go 
bhfoilseofar an fhaisnéis faoi thairbhithe 
de bhun Airteagal 38 den Rialachán 
Airgeadais.

Leasú 30

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar an mheastóireacht 
eatramhach ar an tSaoráid faoin 
30 Meitheamh 2025, nuair atáthar ag súil 
leis go mbeidh faisnéis leordhóthanach ar 
fáil maidir le cur chun feidhme na 

2. Déanfar an mheastóireacht 
eatramhach ar an tSaoráid faoin 
30 Meitheamh 2025, nuair atáthar ag súil 
leis go mbeidh faisnéis leordhóthanach ar 
fáil maidir le cur chun feidhme na 
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Saoráide. Sa mheastóireacht léireofar go 
háirithe conas a chuidigh an tacaíocht ón 
Aontas a soláthraíodh faoin tSaoráid le 
haghaidh a thabhairt ar riachtanais na 
gcríoch a chuireann na pleananna 
críochacha um aistriú cóir chun feidhme.

Saoráide. Sa mheastóireacht léireofar go 
háirithe conas a chuidigh an tacaíocht ón 
Aontas a soláthraíodh faoin tSaoráid le 
haghaidh a thabhairt ar riachtanais na 
gcríoch a chuireann na pleananna 
críochacha um aistriú cóir chun feidhme. 
Déanfar anailís freisin ar an gcaoi ar 
chuidigh tacaíocht an Aontais a cuireadh 
ar fáil faoin tSaoráid le cuspóirí bheartas 
inbhuanaitheachta an Aontais a bhaint 
amach, go háirithe spriocanna 2030 an 
Aontais maidir leis an aeráid agus 
fuinneamh agus an t-aistriú i dtreo 
geilleagar aeráid-neodrach faoi 2050.

Leasú 31

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7a. Líon na bpost a sábháladh

Leasú 32

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 7 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7b. Líon na bpost nua a cruthaíodh

Leasú 33

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 7 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7c. Tionchar ar OTI na críche a 
dtacaítear léi
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM FHORBAIRT RÉIGIÚNACH

chuig an gCoiste um Buiséid agus chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an 
tsaoráid iasachta don earnáil phoiblí faoin Sásra um Aistriú Cóir
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Cristina Maestre Martín De Almagro

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhorbairt Réigiúnach ar an gCoiste um Buiséid agus ar an gCoiste um 
Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, mar na coistí atá freagrach, na leasuithe seo a 
leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip an 11 Nollaig 20191, inar leagadh 
amach a threochlár i dtreo beartas fáis nua 
le haghaidh na hEorpa agus inar leagadh 
amach cuspóirí uaillmhianacha chun an t-
athrú aeráide a shárú agus chun an 
comhshaol a chosaint. I gcomhréir leis an 
gcuspóir neodracht aeráide a bhaint amach 
san Aontas faoi 2050 ar dhóigh éifeachtach 
agus chóir, fógraíodh sa Chomhaontú Glas 
don Eoraip go mbeadh Sásra um Aistriú 
Cóir ann, lena soláthrófaí bealaí chun 
aghaidh a thabhairt ar dhúshlán an 
chomhshaoil gan aon duine a fhágáil chun 

(1) Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip an 11 Nollaig 20191, inar leagadh 
amach a threochlár i dtreo beartas fáis nua 
le haghaidh na hEorpa agus inar leagadh 
amach cuspóirí uaillmhianacha chun an t-
athrú aeráide a shárú agus chun an 
comhshaol a chosaint. I gcomhréir leis an 
gcuspóir spriocanna 2030 an Aontais don 
aeráid agus d’fhuinneamh agus don 
neodracht aeráide a bhaint amach san 
Aontas faoi 2050 ar dhóigh éifeachtach 
agus chóir, fógraíodh sa Chomhaontú Glas 
don Eoraip go mbeadh Sásra um Aistriú 
Cóir ann, lena soláthrófaí tacaíocht agus 
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deiridh. Is iad na réigiúin agus na daoine is 
leochailí is mó a bhíonn neamhchosanta ar 
thionchar díobhálach an athraithe aeráide 
agus ar dhíghrádú an chomhshaoil. San am 
céanna, tá gá le hathruithe suntasacha 
struchtúracha chun an t-aistriú a bhainistiú.

bealaí chun aghaidh a thabhairt ar dhúshlán 
an chomhshaoil gan aon duine a fhágáil 
chun deiridh. Is iad na réigiúin agus na 
daoine is leochailí is mó a bhíonn 
neamhchosanta ar thionchar díobhálach an 
athraithe aeráide agus ar dhíghrádú an 
chomhshaoil as a dtagann dídhaonrú na 
réigiún lena mbaineann. Ag an am 
céanna, teastaíonn athruithe suntasacha 
struchtúracha chun an t-aistriú a bhainistiú, 
rud a éileoidh maoiniú uaillmhianach ón 
Aontas, agus cé go bhfuil suíomhanna 
tosaigh difriúla ag na Ballstáit, is iad na 
réigiúin is lú forbairt na réigiúin is 
forimeallaí, na réigiúin is forimeallaí, na 
réigiúin sléibhe, na hoileáin, na ceantair 
inar tearc an daonra, na ceantair 
thuaithe, iargúlta agus faoi mhíbhuntáiste 
geografach linar tearc an daonra, na 
ceantair ina bhfuil sé níos deacra an t-
aistriú fuinnimh go neodracht aeráide a 
bhaint amach.  

__________________ __________________
1 COM(2019) 640 final. 1 COM(2019) 640 final.

Leasú 2

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht 
maidir le Plean Infheistíochta an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip2 an 
14 Eanáir 2020, lenar bunaíodh an Sásra 
um Aistriú Cóir atá dírithe ar na réigiúin 
agus ar na hearnálacha ina n-imreoidh an t-
aistriú an tionchar is mó mar gheall ar a 
spleáchas ar bhreoslaí iontaise, lena n-
áirítear gual, móin agus sceall ola, nó ar 
phróisis thionsclaíocha atá dian ó thaobh 
gáis cheaptha teasa de, ach a bhfuil cumas 
níos lú acu na hinfheistíochtaí is gá a 
mhaoiniú. Tá na trí cholún seo a leanas sa 
Sásra um Aistriú Cóir: Ciste um Aistriú 
Cóir arna chur chun feidhme faoi 
bhainistíocht chomhroinnte, scéim 

(2) Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht 
maidir le Plean Infheistíochta an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip2 an 
14 Eanáir 2020, lenar bunaíodh an Sásra 
um Aistriú Cóir atá dírithe ar na réigiúin, 
na daoine agus ar na hearnálacha ina n-
imreoidh an t-aistriú an tionchar is mó mar 
gheall ar a spleáchas ar bhreoslaí iontaise, 
lena n-áirítear gual, móin agus sceall ola, 
nó ar phróisis thionsclaíocha atá dian ó 
thaobh gáis cheaptha teasa de, ach a bhfuil 
cumas níos lú acu na hinfheistíochtaí is gá 
a mhaoiniú. Tá na trí cholún seo a leanas sa 
Sásra um Aistriú Cóir: Ciste um Aistriú 
Cóir arna chur chun feidhme faoi 
bhainistíocht chomhroinnte, scéim 
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thiomnaithe um aistriú cóir faoi InvestEU, 
agus saoráid iasachta don earnáil phoiblí 
chun infheistíochtaí breise a fhorscaoileadh 
sna réigiúin lena mbaineann.

thiomnaithe um aistriú cóir faoi InvestEU, 
agus saoráid iasachta don earnáil phoiblí 
chun infheistíochtaí breise a fhorscaoileadh 
sna réigiúin lena mbaineann.

__________________ __________________
2 COM(2020) 21 final. 2 COM(2020) 21 final.

Leasú 3

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Ghlac an Coimisiún an togra chun 
an Ciste um Aistriú Cóir a bhunú an 
14 Eanáir 20203. Chun clársceidealú agus 
cur chun feidhme an Chiste a fheabhsú, 
glacfar pleananna críochacha um aistriú 
cóir, ina leagfar amach príomhchéimeanna 
agus amlíne phróiseas an aistrithe agus ina 
sainaithneofar na críocha is mó a 
ndéanfaidh an t-aistriú go geilleagar a 
bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de 
difear diúltach dóibh agus a bhfuil 
inniúlacht níos lú acu dul i ngleic le 
dúshláin an aistrithe.

(3) Ghlac an Coimisiún an togra chun 
an Ciste um Aistriú Cóir a bhunú an 
14 Eanáir 20203. Chun clársceidealú agus 
cur chun feidhme an Chiste a fheabhsú, 
glacfar pleananna críochacha um aistriú 
cóir, ina leagfar amach príomhchéimeanna 
agus amlíne phróiseas an aistrithe i dtreo 
spriocanna aeráide 2030 an Aontais a 
bhaint amach mar a shainmhínítear in 
Airteagal 2(11) de Rialachán (AE) 
2018/19993a agus ina sainaithneofar na 
críocha is mó a ndéanfaidh an t-aistriú go 
geilleagar a bheidh neodrach ó thaobh na 
haeráide de difear diúltach dóibh faoi 2050 
agus a bhfuil inniúlacht níos lú acu dul i 
ngleic le dúshláin shóisialta agus 
chomhshaoil an aistrithe. Ba cheart 
feidhm a bheith ag prionsabal na 
comhpháirtíochta maidir le hullmhú, cur 
chun feidhme, faireachán agus 
meastóireacht a dhéanamh ar na 
pleananna críochacha um aistriú cóir dá 
dtagraítear in Airteagal [7] de Rialachán 
[Rialachán CUAC].

__________________ __________________
3 COM(2020) 22 final. 3 COM(2020) 22 final.

3a Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an 
Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta 
Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) 
Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) 
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Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle, Treoracha 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/AE, 2012/27/AE agus 
2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus 
Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus 
lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 
Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle (IO L 328, 
21.12.2018, lch. 1).

Leasú 4

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Ba cheart saoráid iasachta don 
earnáil phoiblí (“an tSaoráid”) a sholáthar. 
Is í an tríú colún den Sásra um Aistriú Cóir 
a bheidh inti, a thacóidh le heintitis san 
earnáil phoiblí a gcuid infheistíochtaí a 
dhéanamh. Ba cheart do na hinfheistíochtaí 
sin na riachtanais forbartha a eascraíonn as 
na dúshláin aistrithe a chomhlíonadh, 
dúshláin a dtugtar tuairisc orthu sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir faoi 
mar atá glactha ag an gCoimisiún. Ba 
cheart do na gníomhaíochtaí a bhfuiltear ag 
brath orthu le haghaidh tacaíochta a bheith 
comhsheasmhach agus comhlántach leo 
siúd lena dtacaítear faoin dá cholún eile 
den Sásra um Aistriú Cóir.

(4) Ba cheart saoráid iasachta don 
earnáil phoiblí (“an tSaoráid”) a sholáthar. 
Is í an tríú colún den Sásra um Aistriú Cóir 
a bheidh inti, a thacóidh le heintitis san 
earnáil phoiblí a gcuid infheistíochtaí a 
dhéanamh. Ba cheart do na hinfheistíochtaí 
sin na riachtanais forbartha a eascraíonn as 
na dúshláin aistrithe a chomhlíonadh, 
dúshláin a dtugtar tuairisc orthu sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir faoi 
mar atá glactha ag an gCoimisiún agus aird 
chuí á tabhairt ar thréithe agus ar 
acmhainneacht an cheantair atá le forbairt. 
Ba cheart do na gníomhaíochtaí a 
bhfuiltear ag brath orthu le haghaidh 
tacaíochta a bheith comhsheasmhach, 
comhlántach agus sineirgí a áirithiú leo 
siúd lena dtacaítear faoin dá cholún eile 
den Sásra um Aistriú Cóir. Ba cheart na 
gníomhaíochtaí sin i gcomhréir le 
spriocanna laghdaithe astaíochtaí 2030 
agus a bheith mar aidhm acu geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach faoi 2050.
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Leasú 5

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Chun cur le héagsúlú eacnamaíoch 
na gcríoch a bhfuil tionchar ag an aistriú 
orthu, ba cheart raon leathan infheistíochtaí 
a chumhdach leis an tSaoráid, ar choinníoll 
go rannchuidíonn siad le riachtanais 
forbartha a chomhlíonadh san aistriú go 
geilleagar a bheidh neodrach ó thaobh na 
haeráide de, faoi mar a dtugtar tuairisc 
orthu sna pleananna críochacha um aistriú 
cóir. Leis na hinfheistíochtaí a dtacófar leo 
féadfar na nithe seo a leanas a chumhdach: 
bonneagar fuinnimh agus iompair, líonraí 
téimh ceantair, soghluaisteacht ghlas, 
bainistiú dramhaíola cliste, fuinneamh glan 
agus bearta éifeachtúlachta fuinnimh, lena 
n-áireofar athchóiriú agus athnuachan 
foirgneamh, tacaíocht le haghaidh an 
aistrithe go geilleagar ciorclach, athchóiriú 
agus dí-éilliú talún, chomh maith le huas-
sciliú agus athsciliú, oiliúint agus 
bonneagar sóisialta, lena n-áireofar 
tithíocht shóisialta. Féadfar réitigh as a 
dtagann athléimneacht feabhsaithe 
bonneagair in aghaidh tubaistí a áirithiú le 
forbairtí bonneagair freisin. Ba cheart tús 
áite a thabhairt do chur chuige 
infheistíochta cuimsitheach, go háirithe le 
haghaidh críocha a bhfuil riachtanais 
aistrithe thábhachtacha acu. D’fhéadfaí 
tacú le hinfheistíochtaí in earnálacha eile 
freisin dá mbeidís comhsheasmhach leis na 
pleananna críochacha um aistriú cóir a 
glacadh. Trí thacú le hinfheistíochtaí nach 
ngineann ioncam leordhóthanach, tá sé 
d'aidhm ag an tSaoráid na hacmhainní 
breise is gá a sholáthar d’eintitis san earnáil 
phoiblí, acmhainní chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin shóisialta, 
eacnamaíocha agus chomhshaoil a 
eascraíonn as an gcoigeartú mar gheall ar 
aistriú aeráide. Chun cuidiú le 
hinfheistíochtaí le tionchar comhshaoil ard 

(5) Chun cur le héagsúlú eacnamaíoch 
na gcríoch is mó a bheidh faoi thionchar 
diúltach an aistrithe, ba cheart raon leathan 
infheistíochtaí a chumhdach leis an 
tSaoráid, ar choinníoll go rannchuidíonn 
siad le riachtanais forbartha a 
chomhlíonadh san aistriú i dtreo 
spriocanna 2030 an Aontais don aeráid 
agus d’fhuinneamh agus do gheilleagar 
neodrach ó thaobh aeráide san Aontas faoi 
2050 go geilleagar a bheidh neodrach ó 
thaobh na haeráide de, faoi mar a thugtar 
tuairisc orthu sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir. Leis na hinfheistíochtaí a 
dtacófar leo féadfar na nithe seo a leanas a 
chumhdach:córais chliste fuinnimh, 
bonneagar san earnáil iompair atá 
neamhdhíobhálach don chomhshaol agus 
dícharbónáitithe, líonraí téimh ceantair 
ardéifeachtúla, soghluaisteacht saor ó 
charbón, cliste agus inbhuanaithe, 
infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí taighde 
agus nuálaíochta, lena n-áirítear in 
ollscoileanna agus in institiúidí taighde 
poiblí, agus chun cothú aistriú 
ardteicneolaíochtaí agus teicneolaíochtaí 
atá réidh don mhargadh, infheistíochtaí i 
ndigitiú, nuálaíocht dhigiteach agus 
nascacht dhigiteach, lena n-áirítear 
feirmeoireacht dhigiteach agus bheacht, 
bainistiú dramhaíola i gcomhréir le hord 
na réiteach dramhaíola, astaíochtaí gás 
ceaptha teasa a laghdú, fuinneamh glan 
agus bearta éifeachtúlachta fuinnimh, lena 
n-áireofar athchóiriú agus athnuachan 
foirgneamh, tacaíocht le haghaidh an 
aistrithe go geilleagar ciorclach, comhrac i 
gcoinne an phróisis dídhaonraithe, 
athchóiriú agus dí-éilliú talún nuair nach 
féidir an prionsabal ‘íoc mar a 
thruaillítear’ a chur i bhfeidhm, chomh 
maith le huas-sciliú agus athsciliú, oiliúint 
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dearfach atá incháilithe faoin tSaoráid a 
aithint, féadfar úsáid a bhaint as 
tacsanomaíocht an Aontais maidir le 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.

agus bonneagar sóisialta, lena n-áireofar 
tithíocht shóisialta, chomh maith le 
cumhdach digiteach a réigiún agus 
feabhsú nasc leathanbhanda. Ba cheart 
gach tionscadal maoinithe a bheith i 
gcomhréir leis na cuspóirí aeráide atá 
leagtha síos do 2030, agus mar sin ba 
cheart don Choimisiún staidéar a 
dhéanamh an bhfuil na tionscadail seo 
leormhaith chun an sprioc a bhaint 
amach maidir le hastaíochtaí a laghdú. 
Féadfar go n-áireofaí réitigh as a dtagann 
athléimneacht feabhsaithe bonneagair in 
aghaidh tubaistí le forbairtí bonneagair 
freisin agus comhordú cumas freagartha 
géarchéime, go háirithe sna réigiúin sin 
ar bhuail eachtraí adhaimsire iad le 
blianta beaga anuas. Ba cheart tús áite a 
thabhairt do chur chuige infheistíochta 
cuimsitheach, go háirithe le haghaidh 
críocha a bhfuil riachtanais aistrithe 
thábhachtacha acu. D’fhéadfaí tacú le 
hinfheistíochtaí in earnálacha eile freisin dá 
mbeidís comhsheasmhach leis na 
pleananna críochacha um aistriú cóir a 
glacadh, agus tar éis an t-aistriú aeráide 
dul i gcion orthu, nár éirigh leo tairbhiú 
de Chéad Cholún an tSásra um Aistriú 
Cóir, an Ciste um Aistriú Cóir. Trí thacú 
le hinfheistíochtaí nach ngineann ioncam 
leordhóthanach, tá sé d'aidhm ag an 
tSaoráid na hacmhainní breise is gá a 
sholáthar d’eintitis san earnáil phoiblí, 
acmhainní chun aghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin shóisialta, eacnamaíocha agus 
chomhshaoil a eascraíonn as an gcoigeartú 
mar gheall ar aistriú aeráide. Ba cheart 
baint a bheith ag údaráis áitiúla agus 
réigiúnacha ábhartha, comhpháirtithe 
eacnamaíocha agus sóisialta agus sochaí 
sibhialta na gcríocha lena mbaineann leis 
an bpróiseas chun na hinfheistíochtaí a 
dtacaíonn an tSaoráid leo a aithint i 
gcomhréir le prionsabal na 
comhpháirtíochta a leagtar síos in 
Airteagal 6 de Rialachán (AE)… / … 
[RFC nua]. Chun cuidiú le hinfheistíochtaí 
le tionchar comhshaoil ard dearfach atá 
incháilithe faoin tSaoráid a aithint, ba 
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cheart úsáid a bhaint as tacsanomaíocht an 
Aontais maidir le gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha atá inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de. Ba cheart iarmhairtí 
tubaisteacha COVID-19 ar go leor réigiún 
de chuid an Aontais chomh maith le 
tionchar míchothrom an víris a chur i 
gcuntas freisin, chun a áirithiú go dtéann 
an tacaíocht chuig na réigiúin is mó a 
mbíonn tionchar diúltach orthu.

Leasú 6

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) I gcomhthéacs na n-iarrachtaí 
chun comhtháthú eacnamaíoch, 
críochach agus sóisialta a mhéadú, ba 
cheart go rannchuideodh an tSaoráid 
freisin le neamhionannais a dhíothú, 
comhionannas inscne a chur chun cinn 
agus an ghné inscne a chomhtháthú, 
chomh maith le hidirdhealú a chomhrac 

atá bunaithe ar ghnéas, ar 
thionscnamh ciníoch nó eitneach, ar 
reiligiún nó ar chreideamh, ar 
mhíchumas, ar aois nó ar threoshuíomh 
gnéasach mar a leagtar amach in 
Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach (CAE), in Airteagal 10 CFAE 
agus in Airteagal 21 de Chairt um 
Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. 
Ba cheart do na páirtithe leasmhara go 
léir a bhfuil baint acu ag gach céim de 
chur i bhfeidhm na Saoráide gealltanas a 
thabhairt comhionannas a chur chun 
cinn, agus go háirithe, áirithiú go 
gcuirtear an tionchar ar mhná i gcuntas, 
ós rud é go mbíonn tionchar díréireach ag 
an athrú aeráide agus ag an bpróiseas 
aistrithe ar mhná.
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Leasú 7

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Ba cheart acmhainní le haghaidh 
tacaíocht chomhairleach a sholáthar freisin 
chun ullmhú, forbairt agus cur chun 
feidhme tionscadal a chur chun cinn.

(12) Ba cheart acmhainní le haghaidh 
tacaíocht chomhairleach agus saineolais a 
sholáthar freisin chun ullmhú, forbairt agus 
cur chun feidhme tionscadal a chur chun 
cinn.

Leasú 8

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Chun a áirithiú go dtabharfar an 
deis do gach Ballstát tairbhiú den 
chomhpháirt deontais, ba cheart sásra a 
bhunú chun sciartha náisiúnta 
comharthaithe atá le hurramú le linn na 
chéad chéime a bhunú, bunaithe ar an 
eochair leithdháilte atá beartaithe sa 
Rialachán maidir leis an gCiste um Aistriú 
Cóir. Chun an cuspóir sin a thabhairt chun 
réitigh leis an ngá le héifeacht 
eacnamaíoch na Saoráide agus cur chun 
feidhme na Saoráide a optamú, áfach, níor 
cheart na leithdháiltí náisiúnta sin a 
chomharthú go dtí tar éis an 
31 Nollaig 2024. Ina dhiaidh sin, ba cheart 
na hacmhainní atá fágtha agus atá ar fáil le 
haghaidh na comhpháirte deontais a 
sholáthar gan aon sciar náisiúnta a 
leithdháileadh roimh ré agus ar bhonn 
iomaíoch ar leibhéal an Aontais, agus san 
am céanna tuarthacht na hinfheistíochta a 
áirithiú agus cur chuige a bhunófar ar 
riachtanais chomh maith lena bheith ina 
chóineasú réigiúnach a leanúint.

(13) Chun a áirithiú go dtabharfar an 
deis do gach Ballstát tairbhiú den 
chomhpháirt deontais, ba cheart sásra a 
bhunú chun sciartha náisiúnta 
comharthaithe atá le hurramú le linn na 
chéad chéime a bhunú, bunaithe ar an 
eochair leithdháilte atá beartaithe sa 
Rialachán maidir leis an gCiste um Aistriú 
Cóir. Ba cheart riachtanais réigiún 
beagfhorbartha dá dtagraítear in 
Airteagal [102 (2)] de Rialachán ... / ... 
[RFC nua] a chur i gcuntas. Chun an 
cuspóir sin a thabhairt chun réitigh leis an 
ngá le héifeacht eacnamaíoch na Saoráide 
agus cur chun feidhme na Saoráide a 
bharrfheabhsú, áfach, níor cheart na 
leithdháiltí náisiúnta sin a chomharthú go 
dtí tar éis an 31 Nollaig 2024. Ina dhiaidh 
sin, ba cheart na hacmhainní atá fágtha 
agus atá ar fáil le haghaidh na comhpháirte 
deontais a sholáthar gan aon sciar náisiúnta 
a leithdháileadh roimh ré agus ar bhonn 
iomaíoch ar leibhéal an Aontais, agus san 
am céanna tuarthacht le haghaidh na 
hinfheistíochta a áirithiú ag leanúint cur 
chuige bunaithe ar riachtanais agus ag cur 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach chun cinn, agus tosaíocht á 
tabhairt go háirithe do na réigiúin 
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bheagfhorbartha a bhfuil cumas níos ísle 
infheistíochta poiblí acu.

Leasú 9

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart coinníollacha 
incháilitheachta sonracha agus critéir 
dhámhachtana sonracha a leagan amach sa 
chlár oibre agus sa ghlao ar thograí. Sna 
coinníollacha incháilitheachta agus sna 
critéir dhámhachtana sin ba cheart na nithe 
seo a leanas a chur san áireamh: 
ábharthacht an tionscadail i gcomhthéacs 
na riachtanas forbartha a dtugtar tuairisc 
orthu sna pleananna críochacha um aistriú 
cóir, an cuspóir foriomlán cóineasú 
réigiúnach agus críochach a chur chun 
cinn agus suntas na comhpháirte deontais 
maidir le hinmharthanacht an tionscadail. 
Níor cheart Tacaíocht ón Aontas arna bunú 
leis an Rialachán seo a bheith ar fáil ach do 
na Ballstáit a ghlac plean críochach amháin 
um aistriú cóir ar a laghad. Sa chlár oibre 
agus sna glaonna ar thograí cuirfear san 
áireamh freisin na pleananna críochacha 
um aistriú cóir a chuirfidh na Ballstáit 
isteach chun comhleanúnachas agus 
comhsheasmhacht a áirithiú thar cholúin 
dhifriúla an tSásra.

(14) Ba cheart coinníollacha 
incháilitheachta agus critéir dhámhachtana 
shonracha a leagan amach sa chlár oibre 
agus sa ghlao ar thograí. Ba cheart leis na 
coinníollacha incháilitheachta agus na 
critéir dhámhachtana sin go gcuirfí san 
áireamh na critéir ábhartha arna mbunú 
le Rialachán (AE) ... / ... ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle [Rialachán 
maidir le creat a bhunú chun 
infheistíocht inbhuanaithe a éascú], 
cumas an tionscadail cuspóirí na 
riachtanas forbartha a bhfuil tuairisc orthu 
sna pleananna críochacha um aistriú cóir a 
chomhlíonadh, an rannchuidiú le 
spriocanna aeráide agus fuinnimh an 
Aontais do 2030 a bhaint amach, agus 
neodracht aeráide faoi 2050, an cuspóir 
foriomlán comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn, 
agus an bhearna forbartha idir réigiúin a 
laghdú, agus tábhacht na gné deontais 
d’inmharthanacht an tionscadail, mar aon 
leis an ngealltanas a thug na Ballstáit 
maidir leis na spriocanna aeráide a 
leagtar amach sa Chomhaontú Glas don 
Eoraip. Ba cheart don Choimisiún a 
áirithiú go ndéanfar comhionannas 
inscne agus comhtháthú ghné na hinscne 
a chur san áireamh agus a chur chun 
cinn sa chlár oibre. Níor cheart Tacaíocht 
ón Aontas arna bunú leis an Rialachán seo 
a bheith ar fáil ach do na Ballstáit a ghlac 
plean críochach amháin um aistriú cóir ar a 
laghad. Sa chlár oibre agus sna glaonna ar 
thograí, cuirfear san áireamh freisin na 
pleananna críochacha um aistriú cóir a 
chuirfidh na Ballstáit isteach chun 
comhleanúnachas agus comhsheasmhacht a 
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áirithiú thar cholúin dhifriúla an tsásra.

Leasú 10

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Toisc gur cheart riachtanais 
forbartha éagsúla na réigiún ó Bhallstát go 
chéile a léiriú sa chomhpháirt deontais, ba 
cheart an tacaíocht sin a mhodhnú. Agus é 
á chur san áireamh gur gnách go mbíonn 
inniúlacht infheistíochta níos lú ag eintitis 
san earnáil phoiblí i réigiúin 
bheagfhorbartha, faoi mar a shainmhínítear 
in Airteagal 102(2) de Rialachán 
[Rialachán na bhForálacha Coiteanna nua], 
ba cheart do na rátaí deontais a chuirtear i 
bhfeidhm ar iasachtaí a sholáthraítear do na 
heintitis sin a bheith níos airde i 
gcomparáid le réigiúin eile.

(16) Ós rud é gur cheart go léireodh an 
chomhpháirt deontais riachtanais forbartha 
éagsúla na réigiún ar fud na mBallstát, mar 
aon le comhlíonadh na réigiún sin 
spriocanna maidir le hastaíochtaí gás 
ceaptha teasa a laghdú, ba cheart an 
tacaíocht sin a mhodhnú. Ag cur san 
áireamh go mbíonn cumas infheistíochta 
poiblí níos ísle de ghnáth ag eintitis earnála 
poiblí i réigiúin bheagfhorbartha, mar a 
shainítear in Airteagal 102(2) de Rialachán 
[RFC nua], sna réigiúin is forimeallaí, 
mar a shainítear in Airteagal 349 CFAE, 
agus i limistéir thuaithe, i limistéir inar 
tearc an daonra agus i limistéir 
bhánaithe, ba cheart na rátaí deontais a 
chuirtear i bhfeidhm ar iasachtaí a thugtar 
d’eintitis den sórt sin a bheith níos airde i 
gcomparáid le réigiúin eile.

Leasú 11

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Chun an cur chun feidhme a 
bhrostú agus chun a áirithiú go n-úsáidfear 
acmhainní go tráthúil, ba cheart coimircí 
sonracha atá le háireamh sna 
comhaontuithe deontais a leagan síos leis 
an Rialachán seo. I bhfianaise an chuspóra 
sin, ba cheart don Choimisiún, i gcomhréir 
le prionsabal na comhréireachta, a bheith 
ábalta aon tacaíocht ón Aontas a laghdú nó 
a fhoirceannadh i gcás ina mbíonn easpa 
tromchúiseach dul chun cinn maidir le cur 
chun feidhme an tionscadail. Leagtar síos 
rialacha maidir le cur chun feidhme 

(18) Chun an cur chun feidhme a 
bhrostú agus chun a áirithiú go n-úsáidfear 
acmhainní go tráthúil, ba cheart coimircí 
sonracha atá le háireamh sna 
comhaontuithe deontais a leagan síos leis 
an Rialachán seo. I bhfianaise an chuspóra 
sin, ba cheart don Choimisiún, i gcomhréir 
le prionsabal na comhréireachta, a bheith 
ábalta aon tacaíocht ón Aontas a laghdú nó 
a fhoirceannadh i gcás ina mbíonn easpa 
tromchúiseach dul chun cinn maidir le cur 
chun feidhme an tionscadail, mar aon le 
cásanna nach gcomhlíontar an cuspóir 
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bhuiséad an Aontais sa Rialachán 
Airgeadais. Chun comhleanúnachas a 
áirithiú agus cláir chistiúcháin an Aontais á 
gcur chun feidhme, ba cheart feidhm a 
bheith ag an Rialachán Airgeadais maidir 
leis an gcomhpháirt deontais agus le 
hacmhainní le haghaidh tacaíocht 
chomhairleach faoin tSaoráid seo.

astaíochtaí a laghdú. Tar éis don 
Choimisiún fógra a thabhairt don 
Bhallstát lena mbaineann maidir le 
laghdú nó foirceannadh thacaíocht an 
Aontais, ba cheart dó na cúiseanna atá 
leis an laghdú nó leis an bhfoirceannadh 
a chur in iúl don Chomhairle agus do 
Pharlaimint na hEorpa. Leagtar síos 
rialacha maidir le cur chun feidhme 
bhuiséad an Aontais sa Rialachán 
Airgeadais. Chun comhleanúnachas a 
áirithiú agus cláir chistiúcháin an Aontais á 
gcur chun feidhme, ba cheart feidhm a 
bheith ag an Rialachán Airgeadais maidir 
leis an gcomhpháirt deontais agus le 
hacmhainní le haghaidh tacaíocht 
chomhairleach faoin tSaoráid seo.

Leasú 12

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) I gcomhréir leis an Rialachán 
Airgeadais agus Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle, Rialachán (Euratom, 
CE) Uimh. 2988/95 ón gComhairle, 
Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 
ón gComhairle agus Rialachán (AE) 
2017/1939 ón gComhairle, déanfar 
leasanna airgeadais an Aontais a chosaint 
le bearta comhréireacha, bearta lena n-
áirítear neamhrialtachtaí a chosc, a bhrath, 
a cheartú agus a fhiosrú, lena n-áirítear an 
chalaois, cistí a cailleadh, a íocadh go 
mícheart nó a úsáideadh go mícheart a 
ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, pionóis 
riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i 
gcomhréir le Rialacháin (Euratom, CE) 
Uimh. 2185/96 agus (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013, féadfaidh an Oifig 
Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) 
imscrúduithe riaracháin a dhéanamh, lena 
n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar 
an láthair, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, 
éilliú nó aon ghníomhaíocht 

(19) I gcomhréir leis an Rialachán 
Airgeadais agus Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle, Rialachán (Euratom, 
CE) Uimh. 2988/95 ón gComhairle, 
Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 
ón gComhairle agus Rialachán (AE) 
2017/1939 ón gComhairle, déanfar 
leasanna airgeadais an Aontais a chosaint 
le bearta comhréireacha, bearta lena n-
áirítear neamhrialtachtaí a chosc, a bhrath, 
a cheartú agus a fhiosrú, lena n-áirítear an 
chalaois, cistí a cailleadh, a íocadh go 
mícheart nó a úsáideadh go mícheart a 
ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, pionóis 
riaracháin a fhorchur. Ba cheart aon 
neamhrialtachtaí arna sainaithint a chur 
in iúl do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle. Go háirithe, i gcomhréir le 
Rialacháin (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 
agus (AE, Euratom) Uimh. 883/2013, 
féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise 
(OLAF) imscrúduithe riaracháin a 
dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha agus 
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neamhdhleathach eile a dhéanann difear do 
leasanna airgeadais an Aontais. I 
gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, 
féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 
Eorpaigh (OIPE) cionta in aghaidh 
leasanna airgeadais an Aontais a imscrúdú 
agus a ionchúiseamh, de réir mar a 
fhoráiltear dó i dTreoir (AE) 2017/1371 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle. I gcomhréir leis an Rialachán 
Airgeadais, ní mór d'aon duine nó d'aon 
eintiteas a fhaigheann cistí ón Aontas 
comhoibriú go hiomlán i gcosaint leasanna 
airgeadais an Aontais, agus na cearta agus 
an rochtain is gá a thabhairt don 
Choimisiún, do OLAF, do OIPE i dtaca 
leis na Ballstáit sin atá rannpháirteach sa 
chomhar feabhsaithe de bhun Rialachán 
(AE) 2017/1939 agus do Chúirt Iniúchóirí 
na hEorpa (CIE), agus ní mór dó a áirithiú 
go dtabharfaidh aon tríú páirtí a bheidh 
páirteach i gcur chun feidhme cistí de 
chuid an Aontais cearta coibhéiseacha.

cigireachtaí ar an láthair, d’fhonn a shuí ar 
tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht 
neamhdhleathach eile a dhéanann difear do 
leasanna airgeadais an Aontais. I 
gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, 
féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 
Eorpaigh (OIPE) cionta in aghaidh 
leasanna airgeadais an Aontais a imscrúdú 
agus a ionchúiseamh, de réir mar a 
fhoráiltear dó i dTreoir (AE) 2017/1371 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle. I gcomhréir leis an Rialachán 
Airgeadais, ní mór d'aon duine nó d'aon 
eintiteas a fhaigheann cistí ón Aontas 
comhoibriú go hiomlán i gcosaint leasanna 
airgeadais an Aontais, agus na cearta agus 
an rochtain is gá a thabhairt don 
Choimisiún, do OLAF, do OIPE i dtaca 
leis na Ballstáit sin atá rannpháirteach sa 
chomhar feabhsaithe de bhun Rialachán 
(AE) 2017/1939 agus do Chúirt Iniúchóirí 
na hEorpa (CIE), agus ní mór dó a áirithiú 
go dtabharfaidh aon tríú páirtí a bheidh 
páirteach i gcur chun feidhme cistí de 
chuid an Aontais cearta coibhéiseacha.

Leasú 13

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Chun creat airgeadais iomchuí a 
leagan amach le haghaidh comhpháirt 
deontais na Saoráide seo go dtí an 
31 Nollaig 2024, ba cheart cumhachtaí 
cur chun feidhme a bhronnadh ar an 
gCoimisiún chun na leithdháiltí náisiúnta 
atá ar fáil a leagan amach, leithdháiltí a 
léirítear mar sciartha d’imchlúdach 
airgeadais foriomlán na Saoráide le 
haghaidh gach Ballstát i gcomhréir leis an 
modheolaíocht a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I a ghabhann leis an 
Rialachán [Rialachán CuAC]. Ba cheart 
na cumhachtaí cur chun feidhme a 
bhronnadh gan nós imeachta coiste óir 
eascraíonn na sciartha go díreach as 

(21) Chun creat airgeadais iomchuí a 
leagan amach do chomhpháirt deontais na 
Saoráide seo go dtí an 31 Nollaig 2024, 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 i dtaca leis na leithdháiltí 
náisiúnta atá ar fáil arna sloinneadh mar 
scaireanna in imchlúdach airgeadais 
foriomlán na Saoráide a leagan amach do 
gach Ballstát. 
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modheolaíocht ríomha réamhshainithe a 
chur i bhfeidhm.

Leasú 14

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Soláthrófar leis an tSaoráid tacaíocht a 
rachaidh chun sochair chríocha an Aontais a 
mbeidh orthu aghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin thromchúiseacha shóisialta, 
chomhshaoil agus eacnamaíocha a 
eascróidh as próiseas aistrithe an Aontais 
chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de faoi 2050.

Soláthrófar leis an tSaoráid tacaíocht a 
rachaidh chun sochair chríocha an Aontais 
a mbeidh orthu aghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin thromchúiseacha shóisialta, 
chomhshaoil, eacnamaíocha a eascróidh as 
próiseas aistrithe chuig spriocanna 
aeráide agus fuinnimh an Aontais do 
2030, agus chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050.

Leasú 15

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. ciallaíonn “tairbhí” eintiteas 
dlítheanach san earnáil phoiblí a bunaíodh i 
mBallstát mar chomhlacht dlí phoiblí, nó 
mar chomhlacht faoi rialú an dlí 
phríobháidigh ar cuireadh misean seirbhíse 
poiblí air, lenar síníodh comhaontú 
deontais faoin tSaoráid;

2. ciallaíonn “tairbhí” eintiteas 
dlítheanach atá bunaithe i mBallstát mar 
chomhlacht dlí phoiblí, nó mar chomhlacht 
faoi rialú an dlí phríobháidigh a bhfuil cur 
chun feidhme compháirtíocht phoiblí-
príobháideach (CPP) nó misean seirbhíse 
poiblí eile curtha ar iontaoibh air, agus a 
bhfuil comhaontú deontais sínithe leis 
faoin tSaoráid;

Leasú 16

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5 ciallaíonn “plean críochach um 
aistriú cóir” plean a bunaíodh i gcomhréir 
le hAirteagal 7 den Rialachán [Rialachán 

5 ciallaíonn “plean críochach um 
aistriú cóir” plean a bunaíodh i gcomhréir 
le hAirteagal 7 de Rialachán [Rialachán 
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CuAC] agus a d’fhormheas an Coimisiún; CUAC] agus i gcomhréir le prionsabal na 
comhpháirtíochta arna leagadh síos in 
Airteagal 6 de Rialachán (AE) ... / ... 
[CPR nua], agus a d’fhormheas an 
Coimisiún;

Leasú 17

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
shocheacnamaíocha thromchúiseacha a 
eascraíonn as próiseas an aistrithe chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, agus é sin a dhéanamh chun 
tairbhe chríocha an Aontais a aithnítear sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir arna 
n-ullmhú ag na Ballstáit i gcomhréir le 
hAirteagal 7 de Rialachán [Rialachán 
CuAC].

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
thromchúiseacha shocheacnamaíocha agus 
chomhshaoil a eascraíonn as próiseas an 
aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, agus é sin a 
dhéanamh chun tairbhe chríocha an 
Aontais a aithnítear sna pleananna 
críochacha um aistriú cóir arna n-ullmhú 
ag na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 7 
de Rialachán [Rialachán CUAC] agus 
rannchuidiú le spriocanna aeráide agus 
fuinnimh an Aontais do 2030 a bhaint 
amach, agus an aeráidneodracht faoi 
2050, i gcomhréir le cuspóirí 
Chomhaontú Pháras.

Leasú 18

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Beidh mar chuspóir sonrach ag an 
tSaoráid infheistíochtaí ón earnáil phoiblí a 
mhéadú, lena dtugtar aghaidh ar riachtanais 
forbartha na réigiún a aithnítear sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir, trí 
mhaoiniú na dtionscadal nach ngineann 
sreabh leordhóthanach ioncaim dhílis agus 
nach maoineofaí gan gné na tacaíochta 
deontais ó bhuiséad an Aontais a éascú.

2. Beidh mar chuspóir sonrach ag an 
tSaoráid infheistíochtaí ón earnáil phoiblí a 
mhéadú, lena dtugtar aghaidh ar riachtanais 
forbartha na réigiún a aithnítear sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir, trí 
mhaoiniú thionscadal inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de nach ngineann 
sreabh leordhóthanach ioncaim dhílis agus 
nach maoineofaí gan gné na tacaíochta 
deontais ó bhuiséad an Aontais a éascú. 
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Tabharfar aird ar leith ar réigiúin 
bheagfhorbartha dá dtagraítear in 
Airteagal [102(2)] de Rialachán.../... [CPR 
nua]. 
Cuirfidh an tSaoráid chun cinn freisin an 
t-aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh aeráide de, inbhuanaithe ó thaobh 
an chomhshaoil de agus cóir ó thaobh an 
gheilleagair agus na sochaí de, agus lena 
ráthaítear comhtháthú sóisialta idir 
críocha an Aontais.

Leasú 19

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 3 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Agus iarracht á déanamh an cuspóir 
sonrach dá dtagraítear i mír 2 a bhaint 
amach, tá sé d'aidhm ag an Rialachán seo 
freisin tacaíocht chomhairleach a sholáthar 
maidir le hullmhú, forbairt agus cur chun 
feidhme tionscadal incháilithe i gcás inar 
gá. Soláthrófar an tacaíocht chomhairleach 
sin i gcomhréir leis na rialacha agus 
modhanna cur chun feidhme le haghaidh 
Mol Comhairleach InvestEU a bunaíodh le 
hAirteagal [20] de Rialachán [Rialachán 
InvestEU].

3. Agus iarracht á déanamh an cuspóir 
sonrach dá dtagraítear i mír 2 a bhaint 
amach, tá sé d'aidhm ag an Rialachán seo 
freisin tacaíocht agus saineolas 
comhairleach a sholáthar maidir le 
hullmhú, forbairt agus cur chun feidhme 
tionscadal incháilithe i gcás inar gá. 
Soláthrófar an tacaíocht chomhairleach sin 
i gcomhréir leis na rialacha agus modhanna 
cur chun feidhme le haghaidh Mol 
Comhairleach InvestEU a bunaíodh le 
hAirteagal [20] de Rialachán [Rialachán 
InvestEU].

Leasú 20

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 4 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Féadfar méid suas le 2 % de na 
hacmhainní dá dtagraítear i mír 1 a úsáid le 
haghaidh cúnamh teicniúil agus riaracháin 
le haghaidh cur chun feidhme na Saoráide 
cosúil le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, 
faireacháin, rialúcháin, iniúchta agus 
meastóireachta lena n-áirítear córais 

5. Féadfar méid suas le 2 % de na 
hacmhainní dá dtagraítear i mír 1 a úsáid le 
haghaidh cúnamh teicniúil agus riaracháin 
le haghaidh cur chun feidhme na Saoráide 
cosúil le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, 
faireacháin, rialúcháin, iniúchta, faisnéise, 
cumarsáide, poiblíochta agus 
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faisnéise chorparáideacha agus córais 
teicneolaíochta, chomh maith le caiteachas 
riaracháin agus táillí na gcomhpháirtithe 
airgeadais.

meastóireachta lena n-áirítear córais 
faisnéise chorparáideacha agus córais 
teicneolaíochta, chomh maith le caiteachas 
riaracháin agus táillí na gcomhpháirtithe 
airgeadais.

Leasú 21

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 4 a
Rochtain ar na hacmhainní

1. Beidh rochtain ar an tSaoráid ag brath 
ar ghlacadh de chuspóir náisiúnta maidir 
leis an aeráidneodracht a bhaint amach 
faoi 2050. I gcás na mBallstát sin nach 
bhfuil gealltanas tugtha acu go fóill do 
chuspóir náisiúnta maidir leis an 
aeráidneodracht, ní fhorscaoilfear ach 
50 % dá leithdháileadh náisiúnta, agus 
cuirfear an 50 % eile ar fáil a thúisce a 
bheidh an sprioc sin glactha acu.
2. Beidh rochtain ar an tSaoráid ag brath 
ar an urraim don smacht reachta, atá ina 
réamhchoinníoll riachtanach don 
bhainistíocht fhónta airgeadais agus don 
chistiú éifeachtach Aontais, mar aon leis 
an urraim le haghaidh cearta an duine, 
lena n-áirítear cearta na mionlach amhail 
cearta LADTA, a mbaintear an bonn 
díobh i roinnt Ballstát mar thoradh ar 
chruthú na limistéar saor ó LADTI. 
Diúltóidh an Coimisiún d’iarratais ó 
údaráis áitiúla a bhfuil dearbhaithe “saor 
ó LADTA” glactha acu.
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Leasú 22

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 6 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Maidir le deontais a dámhadh de 
bhun glaonna ar thograí a seoladh amhail 
ón 1 Eanáir 2025, soláthrófar tacaíocht ón 
Aontas arna dámhachtain ar thionscadail 
incháilithe gan aon sciar náisiúnta a 
leithdháileadh roimh ré agus ar bhonn 
iomaíoch ar leibhéal an Aontais go dtí go 
n-ídeofar na hacmhainní atá fágtha. Le 
dámhachtain na ndeontas sin cuirfear san 
áireamh an gá le hintuarthacht 
infheistíochta agus le cur chun cinn an 
chóineasaithe réigiúnaigh a áirithiú.

3. Maidir le deontais a dámhadh de 
bhun glaonna ar thograí a seoladh amhail 
ón 1 Eanáir 2025, soláthrófar tacaíocht ón 
Aontas arna dámhachtain ar thionscadail 
incháilithe gan aon sciar náisiúnta a 
leithdháileadh roimh ré agus ar bhonn 
iomaíoch ar leibhéal an Aontais go dtí go 
n-ídeofar na hacmhainní atá fágtha. Le 
dámhachtain na ndeontas sin, tabharfar tús 
áite do réigiúin bheagfhorbartha dá 
dtagraítear in Airteagal [102(2)] de 
Rialachán .../... [CPR nua] agus cuirfear 
san áireamh an gá le hintuarthacht 
infheistíochta agus le cur chun cinn an 
chóineasaithe réigiúnaigh a áirithiú.

Leasú 23

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 6 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
trí bhíthin gníomh cur chun feidhme lena 
leagfar amach a chuid sciartha féin le 
haghaidh gach Ballstát a eascraíonn as cur 
chun feidhme na modheolaíochta a leagtar 
amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Rialachán [Rialachán CuAC] i bhfoirm 
céatadán de na hacmhainní iomlána atá ar 
fáil. 

4. Cuirfear ar chumas an 
Choimisiúin gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 17 lena 
leagfar amach a chuid sciartha féin le 
haghaidh gach Ballstát a eascraíonn as cur 
chun feidhme na modheolaíochta a leagtar 
amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Rialachán [Rialachán CuAC] agus in 
iarratas ghné athdháilte ag cur san 
áireamh an riachtanas atá ag réigiúin 
bheagfhorbartha dá dtagraítear in 
Airteagal [102(2)] de Rialachán .../... 
[CPR nua] i bhfoirm céatadán de na 
hacmhainní iomlána atá ar fáil. 
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Leasú 24

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) bíonn tionchar intomhaiste ag na 
tionscadail maidir le haghaidh a thabhairt 
ar dúshláin thromchúiseacha shóisialta, 
eacnamaíocha agus chomhshaoil a 
eascraíonn as próiseas an aistrithe chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus rachaidh siad chun 
tairbhe na gcríoch a aithnítear i bplean 
críochach um aistriú cóir, fiú mura bhfuil 
siad lonnaithe sna críocha sin;

(a) bíonn tionchar intomhaiste ag na 
tionscadail maidir le haghaidh a thabhairt 
ar dúshláin thromchúiseacha shóisialta, 
eacnamaíocha, dhéimeagrafacha agus 
chomhshaoil a eascraíonn as próiseas an 
aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, rannchuidíonn siad 
le spriocanna aeráide agus fuinnimh an 
Aontais do 2030 a bhaint amach, agus an 
aeráidneodracht faoi 2050, agus rachaidh 
siad chun tairbhe na gcríoch a aithnítear i 
bplean críochach um aistriú cóir, fiú mura 
bhfuil siad lonnaithe sna críocha sin;

Leasú 25

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) tá na tionscadail inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de i gcomhréir 
leis na critéir arna mbunú in Rialachán 
(AE) Uimh. 2020/852 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle 14a;

____________________
14a Rialachán (AE) Uimh. 2020/852 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 18 Meitheamh 2020 maidir le creat a 
bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a 
éascú agus lena leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh. 2019/2088, (IO L 198, 22.6.2020, 
lch. 13).
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Leasú 26

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) ní fhaigheann na tionscadail 
tacaíocht faoi aon chlár eile de chuid an 
Aontais;

(b) ní fhaigheann na tionscadail 
tacaíocht faoi aon chlár eile de chuid an 
Aontais ná ní fhaigheann siad tacaíocht 
neamhleor ach oiread;

Leasú 27

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) ní thugann na tionscadail 
tacaíocht do ghníomhaíochtaí atá eisiata 
faoi Airteagal [5] de Rialachán (AE) ... / 
... [Rialachán CUAC].

Leasú 28

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – pointe d b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(db) ráthaítear leis na tionscadail nach 
mbeidh aistriú post, caipitil ná próiseas 
táirgeachta ó Bhallstát amháin go ceann 
eile i gceist lena ngníomhaíocht.

Leasú 29

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ní bheidh méid an deontais níos mó 
ná 15 % de mhéid na hiasachta a sholáthair 
an comhpháirtí airgeadais faoin tSaoráid 
seo. Maidir le tionscadail lonnaithe i 
gcríocha NUTS leibhéal 2 a bhfuil 
olltáirgeacht intíre per capita acu nach mó í 

2. Ní bheidh méid an deontais níos mó 
ná 15 % de mhéid na hiasachta a sholáthair 
an comhpháirtí airgeadais faoin tSaoráid 
seo. Maidir le tionscadail atá lonnaithe i 
gcríocha réigiúin leibhéal NUTS 2 arna 
mbunú le Rialachán (CE) Uimh. 
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ná 75 % de mheán-olltáirgeacht intíre san 
AE-27 dá dtagraítear in Airteagal [102(2)] 
de Rialachán [Rialachán na bhForálacha 
Coiteanna nua], ní bheidh méid an deontais 
níos mó ná 20 % de mhéid na hiasachta a 
sholáthair an comhpháirtí airgeadais.

1059/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle14b ag a bhfuil OTI per 
capita nach mó ná 75 % de mheán-OTI 
AE-27 dá dtagraítear in Airteagal [102(2)] 
de Rialachán [RFC nua], agus i gcás 
réigiún trasdula ag a bhfuil OTI idir 75 % 
agus 100 % de mheán-OTI AE-27 agus a 
aicmíodh mar ‘réigiúin a bhfuil a 
bhforbairt tite ar gcúl’ i bpeirspictíocht 
airgeadais 2014-2020, agus i gcás 
tionscadal atá lonnaithe sna réigiúin is 
forimeallaí, mar a shainítear iad in 
Airteagal 349 CFAE, ní sháróidh méid an 
deontais 25 % de mhéid na hiasachta a 
chuirfidh an comhpháirtí airgeadais ar fáil.

__________________
14b Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú 
comhchoiteann na n-aonad críche maidir le 
staidreamh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 
21.6.2003, lch. 1).

Leasú 30

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 11 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Sna cásanna sin agus tar éis dul i 
gcomhairle leis an gcomhpháirtí airgeadais, 
féadfar méid an deontais a laghdú nó an 
comhaontú deontais a fhoirceannadh, agus 
féadfar aon mhéid gaolmhar a théarnamh, i 
gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar 
amach sa chomhaontú deontais.

Sna cásanna sin agus tar éis dul i 
gcomhairle leis an gcomhpháirtí airgeadais, 
féadfar méid an deontais a laghdú nó an 
comhaontú deontais a fhoirceannadh, agus 
féadfar aon mhéid gaolmhar a théarnamh, i 
gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar 
amach sa chomhaontú deontais. Féadfar 
méid an deontais a laghdú nó féadfar an 
comhaontú deontais a fhoirceannadh má 
chinntear san athbhreithniú meántéarma 
nach bhfuil na cuspóirí a leagtar síos in 
Airteagal 3 á gcomhlíonadh.
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Leasú 31

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfear an tSaoráid chun feidhme le cláir 
oibre arna mbunú i gcomhréir le 
hAirteagal 110 den Rialachán Airgeadais. 
Sna cláir oibre leagfar amach sciartha 
náisiúnta na n-acmhainní, lena n-áirítear 
aon acmhainn bhreise, le haghaidh gach 
Ballstát i gcomhréir le hAirteagal 4(1) agus 
Airteagal 6(2) den Rialachán seo.

Cuirfear an tSaoráid chun feidhme le cláir 
oibre arna mbunú i gcomhréir le 
hAirteagal 110 den Rialachán 
Airgeadais.Cuirfear ar chumas an 
Choimisiúin gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 17 
lena nglactar cláir oibre mar sin. 
Saineofar sna cláir oibre na coinníollacha 
incháilitheachta agus na critéir 
dhámhachtana, agus aird á tabhairt ar na 
critéir ábhartha arna mbunú i Rialachán 
(AE) 2020/852, cumas an tionscadail na 
cuspóirí agus na riachtanais fhorbartha a 
gcuirtear síos orthu sna pleananna 
críochacha um aistriú cóir a bhaint 
amach, an rannchuidiú le spriocanna 
aeráide agus fuinnimh an Aontais do 
2030 a bhaint amach, agus neodracht 
aeráide faoi 2050, an cuspóir foriomlán 
maidir le cóineasú réigiúnach agus 
críochach a chur chun cinn agus 
tábhacht na gné deontais 
d’inmharthanacht an tionscadail. 
Áiritheoidh an Coimisiún go ndéanfar 
comhionannas inscne agus comhtháthú 
na gné inscne a chur san áireamh agus a 
chur chun cinn sa chlár oibre. Sna cláir 
oibre leagfar amach scaireanna náisiúnta na 
n-acmhainní, lena n-áirítear aon acmhainn 
bhreise, le haghaidh gach Ballstát i 
gcomhréir le hAirteagal 4(1) agus 
Airteagal 6(2) den Rialachán seo.

Leasú 32

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Meastóireacht Meastóireacht agus athbhreithniú
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Leasú 33

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ag deireadh na tréimhse cur chun 
feidhme agus tráth nach déanaí ná an 
31 Nollaig 2031, bunófar tuarascáil 
mheastóireachta chríochnaitheach ar 
thorthaí agus tionchar fadtéarmach na 
Saoráide.

3. Ag deireadh na tréimhse cur chun 
feidhme agus tráth nach déanaí ná an 
31 Nollaig 2031, cuirfear tuarascáil 
mheastóireachta chríochnaitheach ar 
thorthaí agus tionchar fadtéarmach na 
Saoráide i láthair do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle, le 
cinneadh má chuir na tionscadail 
chistithe le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin eacnamaíocha, shóisialta, 
dhéimeagrafacha agus chomhshaoil ina 
réigiúin faoi seach. Sa mheastóireacht 
deiridh sin, déanfar measúnú ar a mhéid 
a rannchuidigh an tSaoráid le spriocanna 
aeráide agus fuinnimh an Aontais do 
2030 agus geilleagar neodrach ó thaobh 
díobháil aeráide de a bhaint amach faoi 
2050, chomh maith le tionchar sóisialta 
agus eacnamaíoch na tacaíochta arna 
soláthar faoin tSaoráid, lena n-áirítear an 
tionchar ar chur chun cinn an 
chomhionannais inscne.

Leasú 34

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 17 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 14 a thabhairt don 
Choimisiún go dtí an 31 Nollaig 2028.

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagail 6, 13 agus 14 a 
thabhairt don Choimisiún go dtí an 31 
Nollaig 2028.
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Leasú 35

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 17 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 14 a chúlghairm 
aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun 
cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le 
tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa 
chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá 
tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil 
an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí 
a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé 
difear do bhailíocht aon ghníomhartha 
tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagail 6, 13 agus 14 a 
chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh 
chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a 
chur le tarmligean na cumhachta atá 
sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh 
éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an 
chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar 
sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do 
bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá 
i bhfeidhm cheana.

Leasú 36

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 18 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh na tairbhithe agus na 
comhpháirtithe airgeadais infheictheacht na 
tacaíochta ón Aontas a soláthraíodh faoin 
tSaoráid, go háirithe agus na tionscadail 
agus a gcuid torthaí á gcur chun cinn, trí 
fhaisnéis spriocdhírithe a sholáthar do 
shainghrúpaí éagsúla, lena n-áirítear na 
meáin agus an pobal.

1. Áiritheoidh na tairbhithe agus na 
comhpháirtithe airgeadais, le tacaíocht na 
n-údarás náisiúnta agus réigiúnach, 
infheictheacht na tacaíochta ón Aontas arna 
soláthar faoin tSaoráid, go háirithe agus na 
tionscadail agus a gcuid torthaí á gcur chun 
cinn, trí fhaisnéis spriocdhírithe a sholáthar 
don iliomad sainghrúpaí, agus leas a 
bhaint as bealaí cumarsáide éagsúla, lena 
n-áirítear na meáin, na meáin shóisialta 
agus an pobal.
Cuirfear an fhaisnéis faoin tacaíocht ón 
Aontas ar fáil ar bhealach soiléir, 
soláimhsithe agus tarraingteach, agus 
leas á bhaint as bealaí cumarsáide 
éagsúla.
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Leasú 37

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 18 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Cuirfidh an Coimisiún 
gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide 
a bhaineann leis an tSaoráid, na tionscadail 
mhaoinithe agus a gcuid torthaí chun 
feidhme. Leis na hacmhainní airgeadais 
arna leithdháileadh ar an tSaoráid, 
rannchuideofar le cumarsáid 
chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an 
Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad leis 
na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 3.

2. Déanfaidh an Coimisiún 
gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide 
a bhaineann leis an tSaoráid a chur chun 
feidhme, trédhearcacht agus rochtain 
phoiblí ar fhaisnéis a bhaineann leis na 
tionscadail arna gcistiú agus ar a dtorthaí a 
áirithiú agus éifeachtacht na 
dteachtaireachtaí a thomhas. Leis na 
hacmhainní airgeadais arna leithdháileadh 
ar an tSaoráid, rannchuideofar le cumarsáid 
chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an 
Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad leis 
na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 3.

Leasú 38

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) Ag cur srian leis an dídhaonrú i 
réigiúin atá thíos leis an athrú aeráide 



RR\1216169GA.docx 105/110 PE655.767v02-00

GA

NÓS IMEACHTA – AN COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal An tsaoráid iasachta don earnáil phoiblí faoin Sásra um Aistriú Cóir

Tagairtí COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)

Coistí freagracha
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

BUDG
17.6.2020

ECON
17.6.2020

Tuairim ó
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

REGI
17.6.2020

Rapóirtéir
       Dáta an cheapacháin

Cristina Maestre Martín De Almagro
9.6.2020

Riail 58 – An nós imeachta comhchoiste
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

       
23.7.2020

Dáta an ghlactha 24.9.2020

Toradh na vótála críochnaithí +:
–:
0:

24
7
9

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil 
chríochnaitheach

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş 
Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Stéphane Bijoux, 
Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, 
Christian Doleschal, Francesca Donato, Chiara Gemma, Cristian 
Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Ondřej Knotek, 
Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina Michels, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro 
Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Vincenzo 
Sofo, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Viktor Uspaskich, Monika 
Vana

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an 
vótáil chríochnaitheach

Daniel Buda, Stelios Kympouropoulos, Tonino Picula, Bronis Ropė



PE655.767v02-00 106/110 RR\1216169GA.docx

GA

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH 
TUAIRIM AIR 

24 +
GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee

NI Rosa D'Amato, Chiara Gemma

EPP Pascal Arimont

RENEW Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Ondrej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Viktor Uspaskich

S&D Adrian-Dragoş Benea, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova, Tonino Picula

NA 
GLASAIGH/SCE

François Alfonsi, Caroline Roose, Bronis Ropė, Monika Vana

7 -
INCHÁILITHEACH
T

Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Vincenzo Sofo

ECR Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

9 0
EPP Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Mircea-

Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Andrey Novakov

Eochair do na siombailí:
+ : i bhfabhar
- : i gcoinne
0 : staonadh



RR\1216169GA.docx 107/110 PE655.767v02-00

GA

AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal An tsaoráid iasachta don earnáil phoiblí faoin Sásra um Aistriú Cóir

Tagairtí COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)

Dáta tíolactha chun PE 28.5.2020

Coistí freagracha
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

INCHÁILITHE
ACHT
17.6.2020

ECON
17.6.2020

Coistí ar iarradh tuairim uathu
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

EMPL
17.6.2020

ENVI
17.6.2020

ITRE
17.6.2020

TRAN
17.6.2020

REGI
17.6.2020

Gan tuairim a thabhairt
       Dáta an chinnidh

EMPL
25.6.2020

TRAN
23.6.2020

Rapóirtéirí
       Dáta an cheapacháin

Johan Van 
Overtveldt
22.7.2020

Henrike Hahn
22.7.2020

Riail 58 – An nós imeachta comhchoiste
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

       
23.7.2020

Dáta an ghlactha 16.10.2020

Toradh na vótála críochnaithí +:
–:
0:

75
10
12

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil 
chríochnaitheach

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel 
Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, 
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, 
Paolo De Castro, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, 
Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Raffaele 
Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider 
Gardiazabal Rubial, Luis Garicano, Alexandra Geese, Valentino Grant, 
Claude Gruffat, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Enikő Győri, 
Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, 
Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, 
Billy Kelleher, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, 
Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Hélène Laporte, 
Pierre Larrouturou, Aušra Maldeikienė, Margarida Marques, Pedro 
Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried 
Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-
Alavanos, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, 
Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa 
Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, 
Bogdan Rzońca, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro 
Silva Pereira, Nicolae Ştefănuță, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils 
Torvalds, Ernest Urtasun, Nils Ušakovs, Inese Vaidere, Johan Van 
Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Stéphanie Yon-Courtin, 
Marco Zanni, Roberts Zīle

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an Matteo Adinolfi, Manon Aubry, Tiziana Beghin, Damien Carême, 



PE655.767v02-00 108/110 RR\1216169GA.docx

GA

vótáil chríochnaitheach Tamás Deutsch, Niels Fuglsang, Henrike Hahn, Martin Hlaváček, 
Eugen Jurzyca, Petros Kokkalis, Eva Maydell, Mick Wallace

Dáta don chur síos 16.10.2020



RR\1216169GA.docx 109/110 PE655.767v02-00

GA

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

75 +
ECR Johan Van Overtveldt

GUE/NGL Manon Aubry, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace

NI Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini

PPE Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Lefteris Christoforou, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, 
Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Danuta Maria 
Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk 
Niedermayer, Jan Olbrycht, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Rainer Wieland, 
Angelika Winzig

RENEW Clotilde Armand, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Luis Garicano, Valérie Hayer, Martin 
Hlaváček, Billy Kelleher, Moritz Körner, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds, Stéphanie Yon-
Courtin, Nicolae Ştefănuță

S&D Marek Belka, Robert Biedroń, Paolo De Castro, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Eider Gardiazabal Rubial, 
Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Pedro 
Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva 
Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Nils Ušakovs

VERTS/ALE Rasmus Andresen, Damien Carême, David Cormand, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, 
Henrike Hahn, Stasys Jakeliūnas, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

10 -
ECR Derk Jan Eppink, Eugen Jurzyca

ID Gunnar Beck, Herve Juvin, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Jörg Meuthen

NI Lefteris Nikolaou-Alavanos

PPE Tamás Deutsch, Enikő Győri

12 0
ECR Raffaele Fitto, Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

ID Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI Mislav Kolakušić

PPE Andrey Novakov

Eochair do na siombailí:
+ : i bhfabhar
- : i gcoinne
0 : staonadh



PE655.767v02-00 110/110 RR\1216169GA.docx

GA


