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Eochair do na siombailí a úsáidtear

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

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

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

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

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

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

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

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

Aibhsítear 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 trí líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus ar 
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

maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
lena mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle 
(COM(2020)0408),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus don tríú mír d’Airteagal 175 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don 
Pharlaimint (C9-0150/2020),

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

– 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 Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta, ón 
gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, ón 
gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, ón gCoiste um Iompar 
agus um Thurasóireacht, ón gCoiste um Rialú Buiséadach agus ón gCoiste um Fhorbairt 
Réigiúnach, 

– ag féachaint don seasamh i bhfoirm leasuithe ón gCoiste um Chearta na mBan agus um 
Chomhionannas Inscne,

– ag féachaint don litir ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid agus ón gCoiste um Ghnóthaí 
Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A9-0214/2020),

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.
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Leasú 1

LEASUITHE Ó PHARLAIMINT NA hEORPA*

ar an togra ón gCoimisiún

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

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

lena mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

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 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 hEorpa1,
Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún2, 
Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach,
De bharr an mhéid seo a leanas:

(1) I gcomhréir le hAirteagal 120 agus Airteagal 121 den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh (CFAE), tá sé de cheangal ar na Ballstáit a mbeartais eacnamaíocha 
a sheoladh d’fhonn rannchuidiú le cuspóirí an Aontais a ghnóthú, agus i gcomhthéacs 
na mór-threoirlínte a fhoirmleoidh an Chomhairle. Faoi Airteagal 148 CFAE déanfaidh 
na Ballstáit beartais fostaíochta a chur chun feidhme ina gcuirtear na treoirlínte maidir 
le fostaíocht san áireamh. Mar sin, is ábhar leasa choitinn é beartais eacnamaíocha na 
mBallstát a chomhordú.

(2) Déantar foráil in Airteagal 175 CFAE, inter alia, gur cheart do na Ballstáit a mbeartais 
eacnamaíocha a chomhordú ar bhealach a dhéanfadh na cuspóirí maidir le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a leagtar amach in Airteagal 174 a bhaint amach.

(2a) In Airteagal 174 CFAE foráiltear go ndéanfaidh an tAontas a chuid gníomhaíochtaí 
a fhorbairt agus a shaothrú ar mhaithe lena chomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta 
agus críochach a neartú, chun a fhorbairt chomhchuí i gcoitinne a chur ar aghaidh. 
Foráiltear thairis sin go bhféachfaidh an tAontas go háirithe leis na 
héagothromaíochtaí idir leibhéil forbartha na réigiún éagsúil agus cúlmhaireacht na 
réigiún is mídheisiúla a laghdú. I measc na réigiúin lena mbaineann, ba cheart aird 
ar leith a thabhairt ar cheantair thuaithe, ar cheantair a ndéanann an t-aistriú 
tionsclaíoch difear dóibh, ar oileáin, ar na réigiúin is forimeallaí agus ar réigiúin a 

* Leasuithe: aibhsítear téacs nua nó téacs atá á ionadú le cló trom iodálach; agus léirítear téacs atá scriosta trí 
leas a bhaint as an tsiombail ▌.
1 IO C , , lch.
2 IO C , , lch.
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bhfuil míbhuntáistí móra buana nádúrtha nó déimeagrafacha acu amhail na réigiúin 
is faide ó thuaidh a bhfuil dlús fíoríseal daonra iontu agus réigiúin oileánacha, 
trasteorann agus sléibhe agus ba cheart a dtúsphointe agus a gcuid sainiúlachtaí a 
chur san áireamh agus beartais an Aontais á gcur chun feidhme.

(3) Ar leibhéal an Aontais, is creataí iad an Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais 
eacnamaíoch (an Seimeastar Eorpach), lena n-áirítear prionsabail Cholún Eorpach na 
gCeart Sóisialta, Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, na 
Pleananna Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide arna nglacadh faoi chuimsiú 
Rialachas an Aontais Fuinnimh, agus na pleananna um aistriú cóir, is ▌creataí iad 
chun tosaíochtaí náisiúnta um athchóiriú a shainaithint agus chun faireachán a 
dhéanamh ar a gcur chun feidhme. Ba cheart aghaidh a thabhairt freisin ar 
athchóirithe atá bunaithe ar an dlúthpháirtíocht, ar an lánpháirtiú, ar an gceartas 
sóisialta agus ar dháileadh cóir an rachmais, d’fhonn fostaíocht ardcháilíochta agus 
fás inbhuanaithe a chruthú, comhionannas deiseanna, agus rochtain orthu, agus 
cosaint shóisialta a áirithiú, grúpaí leochaileacha a chosaint agus caighdeáin 
mhaireachtála na saoránach uile a fheabhsú. Forbraíonn na Ballstáit a gcuid straitéisí 
infheistíochta ilbhliantúla féin chun tacú leis na hathchóirithe sin. I gcás inarb 
ábhartha, ba cheart na straitéisí sin a thíolacadh in éineacht leis na Cláir Náisiúnta 
bhliantúla um Athchóiriú mar bhealach chun cláir infheistíochta a bhfuil tosaíocht acu 
a leagan amach agus a chomhordú, ar cláir iad a dtabharfar tacaíocht dóibh le cistiú 
náisiúnta agus/nó le cistiú de chuid an Aontais.

(3a) Mar a leag an Coimisiún amach i Straitéis Bhliantúil 2020 maidir le Fás 
Inbhuanaithe agus i bPacáiste an tSeimeastair Eorpaigh le haghaidh Earrach agus 
Shamhradh 2020, ba cheart an Seimeastar Eorpach a bheith ina chuidiú le cur chun 
feidhme an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta 
agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bhaint amach.

(4) De dheasca ráig phaindéim COVID-19 go luath sa bhliain 2020, tá athrú tagtha ar an 
ionchas eacnamaíoch, sóisialta agus buiséadach san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt phráinneach, éifeachtúil agus chomhordaithe 
ag teastáil ar leibhéal an ▌Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta araon chun déileáil 
leis na hiarmhairtí tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta atá ann do na Ballstáit uile. 
Méadaíodh go mór na dúshláin a bhaineann leis an gcomhthéacs déimeagrafach, an 
cuimsiú sóisialta agus an comhtháthú sóisialta de dheasca COVID-19, as ar eascair 
iarmhairtí neamhshiméadracha a dhéanann difear do na Ballstáit. Tá sé léirithe ag 
▌géarchéim COVID-19 chomh maith leis an ngéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais 
a bhí ann roimhe seo go gcuidítear leis na Ballstáit freagairt ar bhealach níos éifeachtúla 
do shuaitheadh agus téarnamh uaidh ar bhealach níos tapa agus ar bhealach cóir agus 
ionchuimsitheach má fhorbraítear geilleagair agus córais airgeadais agus leasa 
shóisialaigh atá iontaofa, inbhuanaithe agus athléimneach agus atá bunaithe ar 
struchtúir láidre eacnamaíocha agus shóisialta. Ina theannta sin, is féidir le heaspa 
athléimneachta géarú ar na héifeachtaí díobhálacha iarmhartacha a bhíonn ag suaití 
i mBallstáit nó san Aontas ina iomláine, rud a chuirfeadh bac ar an gcóineasú agus 
an comhtháthú san Aontas. I ndáil leis sin, d’fhéadfadh sé gur mó dochar ná 
maitheas a dhéanfadh laghdú ar an gcaiteachas ar an oideachas, ar an gcultúr agus 
ar chúram sláinte chun téarnamh tapa a bhaint amach. Beidh iarmhairtí 
meántéarmacha agus fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ag brath ar a thapa a 
thiocfadh geilleagar agus sochaí na mBallstát éagsúil slán as an ngéarchéim, rud atá ag 
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brath ar an spás fioscach agus na bearta atá ar fáil ag na Ballstáit chun tionchar sóisialta 
agus eacnamaíoch na géarchéime a mhaolú, agus ar athléimneacht a ngeilleagair agus 
a struchtúr sóisialta. Le hathchóirithe agus infheistíochtaí inbhuanaithe agus 
cothaithe fáis chun aghaidh a thabhairt ar laigí struchtúracha sna geilleagair, 
▌neartaítear athléimneacht na mBallstát, méadaítear an táirgiúlacht agus an t-
iomaíochas agus laghdaítear an spleáchas ar an bhfuinneamh carbóin. Beidh siad sin 
riachtanach chun na geilleagair a chur ar ais ar an mbóthar ceart ▌agus chun 
neamhionannais agus ▌éagsúlachtaí san Aontas a laghdú. 

(5) Tá cur chun feidhme na n-athchóirithe agus na n-infheistíochtaí inbhuanaithe agus 
cothaithe fáis lena rannchuidítear leis an gcomhtháthú agus ▌lena gcothaítear 
ardleibhéal athléimneachta sna geilleagair, na sochaithe agus na hinstitiúidí intíre, lena 
neartaítear an acmhainn choigeartaithe agus lena mbaintear leas as an acmhainneacht 
fáis, ar bhealach atá i gcomhréir le Comhaontú Pháras, i measc na dtosaíochtaí 
beartais atá ag an Aontas.  ▌Tá an méid sin ríthábhachtach chun an téarnamh ar chur ar 
bhealach na hinbhuanaitheachta, na córa agus na hionchuimsitheachta agus tacú le 
próiseas an chóineasaithe eacnamaíoch agus shóisialta ón mbonn aníos. Tá sé sin níos 
riachtanaí fós i ndiaidh ghéarchéim na paindéime chun an bealach a réiteach le haghaidh 
téarnamh tapa.

(5a) Déantar foráil in Airteagail 2 agus 8 CFAE go mbeidh sé d’aidhm ag an Aontas, ina 
chuid gníomhaíochtaí go léir, deireadh a chur le neamhionannais idir fir agus mná 
agus comhionannas eatarthu a chur chun cinn. Ba cheart, dá bhrí sin, an 
príomhshruthú inscne, lena n-áirítear an buiséadú inscne, a chur chun feidhme sna 
beartais agus sa reachtaíocht ar fad de chuid an Aontais.

(5b) Bhí mná ar thús cadhnaíochta i ngéarchéim COVID-19, mar gurb iad tromlach na 
n-oibrithe sláinte san Aontas iad agus b’éigean dóibh cothromaíocht a aimsiú idir 
obair chúraim gan phá agus a ndualgais oibre. Tá cúrsaí ag dul níos deacra ar 
thuismitheoirí aonair, ar mná iad 85% díobh. Tá an infheistíocht i mbonneagar 
cúraim láidir riachtanach freisin chun an comhionannas inscne agus cumhachtú 
eacnamaíoch na mban a áirithiú, sochaithe athléimneacha a thógáil, dul i ngleic le 
dálaí neamhbhuana in earnáil atá faoi cheannas na mban, borradh a chur faoi 
chruthú post agus an bhochtaineacht agus an t-eisiamh sóisialta a chosc, agus tá 
éifeacht dhearfach ag an infheistíocht sin ar an olltáirgeacht intíre ós rud é gur féidir 
le níos mó ban páirt a ghlacadh in obair ar íocaíocht dá barr.

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar siar go mór ar infheistíocht le linn géarchéimeanna. 
Dá bhrí sin, tá sé riachtanach tacú le hinfheistíocht straitéiseach phoiblí agus 
phríobháideach a mbaineann breisluach Eorpach léi sa chás áirithe sin, éifeachtaí na 
paindéime a mhaolú chun dlús a chur leis an téarnamh, rannchuidiú le cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, cuimsiú sóisialta agus comhtháthú sóisialta a 
bhaint amach, an acmhainneacht fhadtéarmach fáis lena mbaineann torthaí nithiúla 
san fhíorgheilleagar a neartú agus an athléimneacht institiúideach agus an 
ullmhacht i gcomhair géarchéimeanna a neartú. Tá sé tábhachtach infheistiú i 
dteicneolaíochtaí glasa, sa taighde agus an nuálaíocht (T&N), lena n-áirítear i 
ngeilleagar eolasbhunaithe, agus in acmhainneachtaí agus próisis atá dírithe ar chuidiú 
leis an aistriú chuig fuinneamh glan agus chuig geilleagar ciorclach agus ar bhorradh 
a chur faoin éifeachtúlacht fuinnimh i dtithíocht agus i bpríomhearnálacha eile den 
gheilleagar chun fás cóir, ionchuimsitheach agus inbhuanaithe a bhaint amach agus 
chun cuidiú le poist a chruthú. Cuideoidh na hinfheistíochtaí sin leis an Aontas freisin 
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a bheith níos athléimní agus níos neamhspleáiche trí phríomhshlabhraí soláthair a 
éagsúlú. Tá sé chomh tábhachtach céanna infheistíocht a dhéanamh i seirbhísí lena 
ngabhann leas eacnamaíoch ginearálta agus seirbhísí sóisialta lena ngabhann leas 
ginearálta chun an cuimsiú sóisialta agus an comhtháthú sóisialta a chur chun cinn.

(6a) Ba cheart téarnamh a bhaint amach agus feabhas a chur ar athléimneacht an Aontais 
agus a Bhallstát trí mhaoiniú a dhéanamh ar shé thosaíocht Eorpacha, eadhon an t-
aistriú cóir chuig an ngeilleagar glas, an claochlú digiteach, an comhtháthú 
eacnamaíoch, an táirgiúlacht agus an t-iomaíochas, an comhtháthú sóisialta agus 
críochach, an athléimneacht institiúideach agus beartais institiúideacha chun a 
áirithiú nach “glúin faoi dhianghlasáil” a bheidh sa chéad ghlúin eile d’Eorpaigh.

(6b) Tá sé tábhachtach infheistiú a dhéanamh i dteicneolaíochtaí, acmhainní agus 
athchóirithe glasa atá dírithe ar chuidiú leis an aistriú cóir chuig an ngeilleagar glas 
agus ar bhorradh a chur faoin aistriú chuig fuinneamh inbhuanaithe, faoin tslándáil 
agus faoin éifeachtúlacht i dtithíocht agus i bpríomhearnálacha eile den gheilleagar 
chun rannchuidiú le dícharbónú fadtéarmach an gheilleagair agus le cuspóirí 
aeráide agus comhshaoil an Aontais, chun an bhithéagsúlacht a chur chun cinn, 
chun fás inbhuanaithe a bhaint amach, chun an geilleagar ciorclach a chur chun 
cinn agus chun cabhrú le poist a chruthú.

(6c) Méadófar iomaíochas an Aontais ar an leibhéal domhanda trí infheistiú i 
dteicneolaíochta, bonneagar agus próisis dhigiteacha agus cuideoidh sé freisin leis 
an Aontas a dhéanamh níos athléimní, níos nuálaí agus níos neamhspleáiche trí 
slabhraí soláthair príomha a éagsúlú. Trí athchóirithe agus infheistíochtaí, ba cheart 
a chur chun cinn go háirithe digitiú seirbhísí, forbairt an bhonneagair dhigitigh agus 
sonraí, braislí agus mol nuálaíochta digití agus réitigh dhigiteacha oscailte. Ba cheart 
go ndéanfadh an t-aistriú digiteach digitiú na bhfiontar beag agus meánmhéide 
(FBManna) a spreagadh freisin. Ba cheart don soláthar poiblí prionsabail na hidir-
inoibritheachta, na héifeachtúlachta fuinnimh agus na cosanta sonraí pearsanta a 
urramú, lenar féidir le FBManna agus gnólachtaí nuathionscanta a bheith 
rannpháirteach agus lena gcuirtear chun cinn úsáid na réiteach foinse oscailte.

(6d) Ba cheart go bhfágfadh athchóirithe agus infheistíochtaí atá dírithe ar an 
gcomhtháthú agus an táirgiúlacht eacnamaíoch a mhéadú, ar FBManna, ar an 
Margadh Aonair a neartú, agus ar an iomaíochas, ba cheart go bhfágfaidís-sean gur 
féidir le geilleagar an Aontais téarnamh ar bhealach inbhuanaithe. Leis na 
hathchóirithe agus na hinfheistíochtaí sin, ba cheart an fhiontraíocht, an geilleagar 
sóisialta, forbairt an bhonneagair agus an iompair inbhuanaithe agus an tionsclú 
agus an t-ationsclú a chur chun cinn freisin, agus maolú a dhéanamh ar thionchar 
na géarchéime ar phróiseas glactha an airgeadra aonair ag Ballstáit is iarrthóirí atá 
lasmuigh den limistéar euro.

(6da) Ba cheart go gcuirfeadh athchóirithe agus infheistíochtaí feabhas ar an gcomhtháthú 
sóisialta freisin agus ba cheart go gcabhróidís leis an mbochtaineacht a chomhrac 
agus le dul i ngleic leis an dífhostaíocht. Ba cheart go gcruthófaí poist ardcháilíochta 
agus sheasmhacha agus go ndéanfaí grúpaí agus catagóirí saoránach atá faoi 
mhíbhuntáiste a ionchuimsiú dá mbarr, agus ba cheart go bhfágfaidís gur féidir an 
bonneagar agus na seirbhísí sóisialta, an t-idirphlé sóisialta, agus an chosaint agus 
an leas sóisialach a neartú. Tá na bearta sin ríthábhachtach chun gur féidir leis na 
geilleagair téarnamh agus gan aon duine a fhágáil ar lár ag an am céanna.
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(6e) Ba cheart don Aontas gníomhaíochtaí a dhéanamh chun a áirithiú nach ndéanfaidh 
géarchéim COVID-19 difear buan don chéad ghlúin eile d’Eorpaigh agus nach 
méadófar an dealú idir glúnta. Tá buntábhacht le hathchóirithe agus le 
hinfheistíochtaí chun go gcuirfear an t-oideachas agus scileanna chun cinn, lena n-
áirítear scileanna digiteacha, an ról atá ag scileanna trí spriocdhíriú ó thaobh glúine 
de ar thosaíochtaí maidir le huas-sciliú, athsciliú agus athcháiliú an lucht saothair 
ghníomhaigh, clár lánpháirtithe do dhaoine dífhostaithe, beartais i ndáil le 
hinfheistiú i rochtain agus deiseanna do leanaí agus don óige a bhaineann leis an 
oideachas, an tsláinte, an cothú, poist agus tithíocht, agus beartais lena maolaítear 
an dealú idir glúnta.

(6f) Tá sé léirithe ag géarchéim COVID-19 freisin an tábhacht atá leis an athléimneacht 
institiúideach agus riaracháin agus an ullmhacht i gcomhair géarchéimeanna a 
neartú, go háirithe trí fheabhas a chur ar leanúnachas gnó agus seirbhísí poiblí agus 
ar inrochtaineacht agus acmhainn na gcóras sláinte agus cúraim, le feabhas a chur 
ar éifeachtacht an riaracháin phoiblí agus na gcóras náisiúnta, lena n-áirítear an t-
ualach riaracháin a íoslaghdú, agus le héifeachtacht na gcóras breithiúnach a 
fheabhsú mar aon le calaois a chosc agus maoirseacht a dhéanamh ar an gcomhrac 
i gcoinne sciúradh airgid. Ba cheart ceachtanna a fhoghlaim agus ba cheart 
athléimneacht institiúideach na mBallstát méadú.

(6g) Ba cheart go rannchuideodh 40 % ar a laghad de mhéid gach plean téarnaimh agus 
athléimneachta faoin tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta (‘an tSaoráid’) leis 
an bpríomhshruthú aeráide agus bithéagsúlachta, agus é á chur san áireamh gur 
cheart 37 % ar a laghad de mhéid gach plean téarnaimh agus athléimneachta a dhíriú 
ar an bpríomhshruthú aeráide a mhaoiniú. Ba cheart pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a bheith comhsheasmhach le Straitéis an Aontais maidir le 
Comhionannas Inscne 2020-2025.

(6h) Ba cheart go rannchuideodh 20 % ar a laghad de mhéid gach plean téarnaimh agus 
athléimneachta faoin tSaoráid leis an Straitéis Eorpach Dhigiteach agus le Margadh 
Aonair Digiteach a bhaint amach d’fhonn iomaíochas an Aontais a mhéadú ar an 
leibhéal domhanda agus cuidiú leis an Aontas a dhéanamh níos athléimní, níos 
nuálaí agus níos neamhspleáiche go straitéiseach.

(6i) Ba cheart go rannchuideodh 7 % ar a laghad de mhéid gach plean téarnaimh agus 
athléimneachta faoin tSaoráid le bearta infheistíochta agus athchóirithe a thagann 
faoi gach ceann de na sé thosaíocht Eorpacha, agus ba cheart go dtiocfadh 
leithdháileadh airgeadais iomlán na Saoráide faoi na sé thosaíocht Eorpacha.

(6j) Ba cheart cuspóir ginearálta na Saoráide rannchuidiú le dul i ngleic leis na dúshláin a 
bhaineann leis na sé thosaíocht Eorpacha a shainaithnítear faoin Rialachán seo tríd 
an gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a chur chun cinn agus 
rannchuidiú le cuspóirí bheartais an Aontais, le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
na Náisiún Aontaithe, le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta, le Comhaontú Pháras 
agus leis an Margadh Aonair a neartú. Chun na críche sin, ba cheart don tSaoráid 
rannchuidiú le feabhas a chur ar athléimneacht agus acmhainn choigeartaithe na 
mBallstát, le maolú a dhéanamh ar thionchar sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime, 
agus le tacú le haistrithe glasa agus digiteacha, mar aon le ▌hacmhainneacht fáis 
gheilleagair an Aontais a athbhunú, cruthú fostaíochta a chothú i ndiaidh ghéarchéim 
COVID-19 agus fás inbhuanaithe a chur chun cinn.
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(6k) Ba cheart don tSaoráid rannchuidiú leis an téarnamh agus an athléimneacht trí 
athchóirithe agus infheistíochtaí a théann chun tairbhe don tsochaí, don 
déimeagrafaíocht, agus go háirithe do leanaí, don óige agus do ghrúpaí 
leochaileacha, tríd an oideachas agus an oiliúint, feabhas a chur ar an timpeallacht 
ghnó, ar chreataí dócmhainneachta agus ar an gcomhrac i gcoinne cleachtais 
ionsaitheacha chánach, agus nuachóiriú a dhéanamh ar na geilleagair agus an 
tionscal, ar T&N, ar bhonneagar inbhuanaithe digiteach, fuinnimh agus iompair 
agus ar an nascacht. Ba cheart don tSaoráid rannchuidiú freisin le geilleagar 
ciorclach inbhuanaithe a fhorbairt, tacú leis an bhfiontraíocht, lena n-áirítear 
FBManna, na hearnálacha sláinte agus cúraim, an cultúr agus na meáin, an spórt, 
an turasóireacht agus an fáilteachas, na hearnálacha talmhaíochta agus agraibhia, 
an bhithéagsúlacht a neartú mar aon le cosaint an chomhshaoil agus slabhraí 
soláthair bia, an t-aistriú chuig an ngeilleagar glas a chothú tríd an maolú ar an 
athrú aeráide agus oiriúnú dó, agus rannchuidiú le hinfheistíocht a dhéanamh i 
dtithíocht inbhuanaithe atá tíosach ar fhuinneamh. Ba cheart go neartódh na 
hathchóirithe agus na hinfheistíochtaí na córais cosanta sóisialta agus leasa 
shóisialaigh, an riarachán poiblí agus seirbhísí leasa ghinearálta, lena n-áirítear an 
ceartas agus an daonlathas, agus ba cheart go rannchuideoidís le dul i ngleic leis na 
dúshláin dhéimeagrafacha.

(6l) Tá tionchar tubaisteach ag géarchéim COVID-19 ar na gníomhaíochtaí sóisialta sna 
Ballstáit uile. Earnálacha an oideachais, an chultúir agus na cruthaitheachta, mar 
aon le hearnáil an fháilteachais agus na turasóireachta, atá fágtha ina staic. Ba 
cheart don Aontas agus do na Ballstáit infheistiú sna réimsí sin freisin atá 
fíorthábhachtach. Ba cheart na Ballstáit a spreagadh le 2 % ar a laghad den bhuiséad 
foriomlán a dhíriú ar earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta agus 10 % a 
dhíriú ar infheistíochtaí san oideachas ardcháilíochta agus ionchuimsitheach.

(7) Níl aon ionstraim ann, faoi láthair, lena ndéantar foráil do thacaíocht dhíreach airgeadais 
atá ceangailte le torthaí a bhaint amach agus cur chun feidhme athchóirithe agus 
infheistíochtaí poiblí ó na Ballstáit mar fhreagairt ar mhéid ghéarchéim COVID-19. 
D‘fhéadfaí téarnamh gheilleagar an Aontais ina iomláine a bhaint amach, lena n-
áirítear trí infheistíochtaí a chur i dtreo na straitéisí agus na ndúshlán de chuid AE atá 
ann cheana agus trí athchóirithe a dhíriú orthu, lena n-áirítear, ach gan a bheith 
teoranta dóibh, na cinn a sainaithníodh sa Seimeastar Eorpach, i gColún Eorpach na 
gCeart Sóisialta, i Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, sna 
Pleananna Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide arna nglacadh faoi chuimsiú 
Rialachas an Aontais Fuinnimh, agus sna pleananna um aistriú cóir, d’fhonn 
tionchar buan a imirt ar ▌athléimneacht ▌na mBallstát.

(8) I bhfianaise an mhéid sin, ní mór an creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do Bhallstáit 
a neartú, agus tacaíocht dhíreach airgeadais a sholáthar do na Ballstáit trí uirlis uathúil 
nuálach. Chuige sin, ba cheart ▌‘an tSaoráid’ a bhunú faoin Rialachán seo chun 
tacaíocht airgeadais éifeachtach shuntasach a sholáthar chun dlús a chur le cur chun 
feidhme athchóirithe inbhuanaithe agus infheistíochtaí poiblí agus príobháideacha 
gaolmhara sna Ballstáit mar ionstraim thiomnaithe atá ceaptha dul i ngleic le 
héifeachtaí agus iarmhairtí díobhálacha ghéarchéim COVID-19 san Aontas. Ba 
cheart go mbeadh an tSaoráid cuimsitheach agus ba cheart go rachadh an taithí a fuair 
an Coimisiún agus na Ballstáit as úsáid a bhaint as ionstraimí agus as cláir eile roimhe 
seo chun tairbhe di. D’fhéadfadh bearta a bheith mar chuid den tSaoráid freisin chun 



RR\1217780GA.docx 13/435 PE655.950v03-00

GA

infheistíocht phríobháideach a spreagadh trí scéimeanna tacaíochta, lena n-áirítear 
trí ionstraimí airgeadais, fóirdheontais, nó scéimeanna comhchosúla, ar choinníoll 
go gcomhlíontar na rialacha maidir le Státchabhair. Thairis sin, d’fhéadfadh bearta 
a bheith mar chuid den tSaoráid freisin chun forbairt na mbanc náisiúnta le 
haghaidh spreagadh a chur chun cinn.

(9) Na cineálacha maoinithe agus na modhanna cur chun feidhme a úsáidfear faoin 
Rialachán seo, is ar bhonn a fhónta atá siad ó thaobh cuspóirí sainiúla na 
ngníomhaíochtaí a bhaint amach agus torthaí a bhaint amach ba cheart iad a roghnú, 
agus aird á tabhairt ▌ar an riosca neamh-chomhlíontachta a mheastar a bheith ann. Ba 
cheart smaoineamh ar úsáid cnapshuimeanna, rátaí comhréidhe agus costas aonaid a 
chur san áireamh leis sin, chomh maith le maoiniú nach bhfuil nasctha le costais dá 
dtagraítear in Airteagal 125(1)(a) de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle3  (an Rialachán Airgeadais).

(9a) Bearta atá dírithe ar théarnamh a chothú ó shuaitheadh sóisialta agus eacnamaíoch 
ghéarchéim COVID-19, ba cheart prionsabail na hathléimneachta agus na 
hinbhuanaitheachta éiceolaíochta agus sóisialta a bheith mar threoir acu. Ba cheart 
é a bheith mar aidhm leo freisin an gá práinneach agus an dearcadh fadtéarmach a 
thabhairt le chéile. Níor cheart na bearta a raibh fianaise láidir eolaíoch agus 
comhaontú leathan polaitiúil agus sóisialta mar thaca leo a lagú ná a chur siar agus 
ba cheart tús áite a thabhairt dóibh i gcónaí.

(10) I gcomhréir le Rialachán [Ionstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh] agus laistigh de 
theorainneacha na n-acmhainní a leithdháiltear ann, ba cheart bearta téarnaimh agus 
athléimneachta faoin ▌tSaoráid a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar thionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch ghéarchéim COVID-19, géarchéim nach bhfacthas a 
leithéid riamh roimhe. Ba cheart na hacmhainní breise sin a úsáid ar bhealach lena n-
áiritheofar go gcomhlíonfar na tréimhsí ama dá bhforáiltear i Rialachán [EURI].

(10a) Ba cheart don tSaoráid tacú le tionscadail a thugann urraim do phrionsabal na 
breisíochta maidir le cistiú an Aontais agus a ghineann fíor-bhreisluach Eorpach. 
Níor cheart don tSaoráid ionad an chaiteachais náisiúnta athfhilltigh a ghlacadh 
agus níor cheart di a bheith ar neamhréir le leasanna straitéiseacha agus 
eacnamaíocha an Aontais agus níor cheart, dá bhrí sin, pleananna infheistíochta tríú 
tíortha a mhaoiniú léi.

(10b) Ba cheart breisluach Eorpach a bheith ann mar thoradh ar an idirghníomhú agus na 
hidirnaisc idir na sé thosaíocht Eorpacha, agus ba cheart dó comhleanúnachas agus 
sineirgí a ghiniúint, agus gnóthachain de thoradh comhordú, deimhneacht dhlíthiúil, 
éifeachtacht mhéadaithe agus comhlántachtaí a chur ar fáil.

(10c) Ceann de na ceachtanna a foghlaimíodh ó ghéarchéim COVID-19 is ea gur cheart 
don Aontas na slabhraí ríthábhachtacha soláthair a éagsúlú agus, dá bhrí sin, ba 
cheart go mbeadh sé ar cheann de chuspóirí na Saoráide neamhspleáchas 
straitéiseach an Aontais a neartú.

3 Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 
maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear 
Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, 
(AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh 
Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012, (IO L 193, 
30.7.2018, lch. 1).
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(10d) Ba cheart méideanna na leithreasuithe faoi chomhair gealltanas agus na 
leithreasuithe saortha nár úsáideadh a úsáid chun cláir a bhfuil breisluach Eorpach 
ag baint leo a threisiú, go háirithe iad siúd atá faoi bhainistíocht dhíreach, amhail na 
cláir sin i réimsí T&N, an oideachais agus an bhonneagair, ach gan a bheith teoranta 
dóibh.

(10e) Ba cheart do na pleananna téarnaimh agus athléimneachta faoin tSaoráid oibriú i 
sineirgíocht leis an gClár InvestEU, agus féadfaidh siad ranníocaíochtaí le hurrann 
na mBallstát faoin gClár InvestEU a cheadú, go háirithe le haghaidh 
sócmhainneacht cuideachtaí atá bunaithe sna Ballstáit lena mbaineann. 
D’fhéadfadh na pleananna ranníocaíochtaí a cheadú freisin le cláir an Chreata 
Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) atá faoi bhainistíocht dhíreach le haghaidh leanaí, na 
hóige, lena n-áirítear Erasmus, an chultúir, mar aon le T&N, lena n-áirítear Fís 
Eorpach.

(10f) Níor cheart d’Ionstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh (Next Generation EU) a 
bheith ina hualach airgeadais ar na chéad ghlúnta eile agus ba cheart í a aisíoc le 
hacmhainní dílse nua an Aontais. Thairis sin, tá sé ríthábhachtach na hiasachtaí 
arna dtabhú i gcomhthéacs Next Generation EU a aisíoc in am trátha.

(11) Mar léiriú ar an gComhaontú Glas don Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe na hEorpa 
agus aistriú ghealltanais an Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, rannchuideoidh an 
tSaoráid a bhunaítear leis an Rialachán seo le bearta aeráide agus an inbhuanaitheacht 
comhshaoil a phríomhshruthú agus leis an sprioc fhoriomlán a ghnóthú go mbeadh 30 % 
den chaiteachas i mbuiséad an Aontais ag tacú le cuspóirí aeráide, agus leis an sprioc 
fhoriomlán go mbeadh 10 % de chaiteachas bhuiséad an Aontais ag tacú le cuspóirí 
bithéagsúlachta. Ina bpleananna téarnaimh agus athléimneachta, ba cheart do na 
Ballstáit aird ar leith a thabhairt ar an tacaíocht a thugtar d’oibrithe a d’fhéadfadh a 
bheith thíos le hiarmhairtí na n-aistrithe, agus ar chumhachtú na n-oibrithe sin, go 
háirithe trí Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme agus trí 
phrionsabal na cómhargála a chosaint. 

 ▌

(15) Ba cheart gurb é cuspóir sonrach na Saoráide tacaíocht airgeadais a sholáthar d’fhonn 
na garspriocanna soiléire agus spriocanna soiléire athchóirithe agus infheistíochta a 
ghnóthú faoi mar a leagtar amach sna pleananna téarnaimh agus athléimneachta iad. Ba 
cheart an cuspóir sonrach sin a shaothrú i ndlúthchomhar leis na Ballstáit lena 
mbaineann.

(16) Chun rannchuidiú an phlean téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí na Saoráide a 
áirithiú, ba cheart bearta a bheith ann le haghaidh cur chun feidhme athchóirithe agus 
tionscadal infheistíochta poiblí trí phlean comhleanúnach, ábhartha, éifeachtach agus 
éifeachtúil téarnaimh agus athléimneachta. ▌

(16a) Ba cheart míniú mionsonraithe a bheith sa phlean téarnaimh agus athléimneachta 
ar an gcaoi a rannchuideoidh na pleananna téarnaimh agus athléimneachta le gach 
ceann de na sé thosaíocht Eorpacha, lena n-áirítear na leithdháiltí buiséadacha íosta 
foriomlána faoi seach.

(16b) Ba cheart míniú a thabhairt sa phlean freisin ar an gcaoi a rannchuidíonn sé le 
beartais an Aontais, le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, le 
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Colún Eorpach na gCeart Sóisialta, le Comhaontú Pháras agus le neartú an 
Mhargaidh Aonair agus nach bhfuil sé ar neamhréir leo. Ba cheart míniú a thabhairt 
sa phlean freisin ar an gcaoi a rannchuidíonn sé le leasanna straitéiseacha agus 
eacnamaíocha an Aontais agus nach bhfuil sé ar neamhréir leo, ar an gcaoi nach 
nglacann sé ionad an chaiteachais bhuiséadaigh náisiúnta agus ar an gcaoi a n-
urramaíonn sé prionsabal na breisíochta a bhaineann le cistiú an Aontais agus an 
prionsabal ‘gan dochar suntasach a dhéanamh’. Ba cheart míniú a thabhairt ann 
freisin ar an gcaoi a bhfuil sé comhsheasmhach le prionsabail Straitéis an Aontais 
maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025.

(16c) Níor cheart don phlean náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta difear a dhéanamh 
don cheart comhaontuithe comhchoiteanna a thabhairt i gcrích nó a fhorfheidhmiú 
nó gníomhaíocht chomhchoiteann a dhéanamh i gcomhréir le Cairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus i gcomhréir le dlí agus cleachtais an Aontais 
agus an dlí agus na cleachtais náisiúnta.

(16d) Ba cheart míniú a thabhairt sa phlean freisin ar an gcaoi a rannchuidíonn sé le 
haghaidh a thabhairt go héifeachtach ar na dúshláin arna sainaithint sna moltaí 
tírshonracha don Bhallstát lena mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha eile arna 
nglacadh go hoifigiúil ag an gCoimisiún i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh. I 
gcás ina bhfuil Ballstát faoi réir míchothromaíochtaí nó míchothromaíochtaí 
iomarcacha, mar a chinn an Coimisiún tar éis athbhreithniú domhain a dhéanamh, 
ba cheart míniú a thabhairt sa phlean ar an mbealach a bhfuil na moltaí a rinneadh 
faoi Airteagal 6 de Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle4 i gcomhréir leis na pleananna. Ba cheart eolas a thabhairt sa phlean 
faoi na garspriocanna agus spriocanna soiléire mar aon leis an tráthchlár atá 
beartaithe le haghaidh chur chun feidhme na n-athchóirithe agus na n-
infheistíochtaí.

(16e) Ba cheart an plean a bheith ina phacáiste cuimsitheach athchóirithe agus 
infheistíochta ina léireofar an chaoi a bhfuil na bearta atá luaite ann 
comhsheasmhach. Ba cheart eolas a thabhairt sa phlean faoi na tionscadail 
infheistíochta poiblí agus príobháidí atá beartaithe, agus faoin tréimhse 
infheistíochta ghaolmhar agus na tagairtí do rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe 
príobháideacha, i gcás inarb ábhartha. Ba cheart eolas a thabhairt sa phlean faoi 
chostas iomlán measta na n-athchóirithe agus na n-infheistíochtaí. Ba cheart a 
bheith ann, i gcás inarb ábhartha, faisnéis faoin maoiniú de chuid an Aontais atá 
ann cheana nó atá beartaithe agus an nasc le hathchóirithe roimhe sin nó atá 
beartaithe faoi chuimsiú an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach nó na 
hIonstraime um Thacaíocht Theicniúil agus faisnéis faoi na bearta tionlacain a 
bhféadfadh gá a bheith leo, lena n-áirítear tráthchlár na ngníomhaíochtaí beartais 
go léir.

(16f) Údaráis réigiúnacha agus áitiúla, ós iad is gaire dá saoránaigh, agus a bhfuil taithí 
phearsanta acu maidir le riachtanais agus fadhbanna na bpobal áitiúil agus na 
ngeilleagar áitiúil, tá ról ríthábhachtach acu sa téarnamh eacnamaíoch agus 
sóisialta. Agus an méid sin á chur san áireamh, ba cheart dlúthbhaint a bheith acu le 
pleanáil agus cur chun feidhme na Saoráide, lena n-áirítear na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a ullmhú chomh maith leis na tionscadail faoin tSaoráid a 

4 IO L 306 an 23.11.2011.
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bhainistiú. Chun leas iomlán a bhaint as acmhainneacht na n-údarás réigiúnach 
agus áitiúil ó thaobh téarnamh agus athléimneacht a bhaint amach, ba cheart dóibh 
cuid d’acmhainní na Saoráide a chur chun feidhme, i gcomhréir le prionsabal 
coimhdeachta an Bhallstáit.

(16g) Ba cheart eolas a thabhairt sa phlean, i gcás inarb iomchuí, faoin iarraidh ar 
thacaíocht iasachta agus faoi na garspriocanna breise.

(16h) Ba cheart míniú a thabhairt sa phlean ar phleananna, córais agus bearta nithiúla na 
mBallstát chun coinbhleachtaí leasa, éilliú agus calaois a chosc, a bhrath agus a 
cheartú agus na cistí faoin tSaoráid á n-úsáid.

(16i) Ba cheart mionsonraí a bheith sa phlean faoi na socruithe arna ndéanamh ag na 
Ballstáit chun a áirithiú nach mbeidh gnóthais is faighteoirí rannpháirteach in aon 
socruithe intuairiscithe cánach faoi Threoir (AE) 2018/822 ón gComhairle5 i ndáil le 
socruithe trasteorann.

(16j) I gcás inarb ábhartha, ba cheart infheistíochtaí i dtionscadail trasteorann nó uile-
Eorpacha chun tacú le comhar Eorpach a áireamh sna pleananna.

(16k) Ba cheart do gach Ballstát a bhaineann leas as an tSaoráid na luachanna a 
chumhdaítear in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a urramú agus a 
chur chun cinn. Ba cheart é a bheith de chumhacht ag an gCoimisiún tús a chur le 
fionraí na leithreasuithe faoi chomhair gealltanas nó na leithreasuithe faoi chomhair 
íocaíochtaí leis na Ballstáit faoin tSaoráid i gcás easnaimh ghinearálaithe a mhéid a 
bhaineann leis an smacht reachta i gcás ina ndéanann siad difear do phrionsabail na 
bainistíochta fónta airgeadais nó do chosaint leasanna airgeadais an Aontais, nó i 
gcás ina bhfuil an baol ann go ndéanfaidh siad amhlaidh. Ba cheart foráil a 
dhéanamh sa tSaoráid maidir le rialacha agus nósanna imeachta soiléire i dtaca leis 
an sásra fionraíochta a thionscnamh nó i dtaca lena bhaint. I ndáil leis sin, níor 
cheart bac a chur ar an nós imeachta lena dtionscnaítear fionraí an chistithe faoin 
tSaoráid agus lena gcuirtear i gcúlchiste ina dhiaidh sin é, níor cheart bac a chur air 
sin ach amháin má chuireann tromlach cáilithe sa Chomhairle nó tromlach i 
bParlaimint na hEorpa ina choinne. Ba cheart leanúint de na híocaíochtaí le 
tairbhithe nó faighteoirí deiridh, lena n-áirítear na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha.

(16l) Bearta a chuirfear i bhfeidhm ón 1 Feabhra 2020 ar aghaidh a bhaineann le 
hiarmhairtí eacnamaíocha agus sóisialta ghéarchéim COVID-19, ba cheart na bearta 
sin a bheith incháilithe.

(17) I gcás ina mbeidh Ballstát díolmhaithe ón bhfaireachán agus measúnú arna ndéanamh 
ag an Seimeastar Eorpach ar bhonn Airteagal 12 de Rialachán (AE) 472/20136, nó i gcás 
go mbeidh sé faoi réir faireachais faoi Rialachán (CE) Uimh. 332/2002 ón gComhairle7, 
ba cheart go bhféadfaí forálacha an rialacháin seo a chur i bhfeidhm ar an mBallstát lena 
mbaineann i ndáil leis na dúshláin agus na tosaíochtaí arna sainaithint ag na bearta a 
leagtar amach faoi na rialacháin sin.

(18) Ba cheart do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle a bheith in ann plé a 
dhéanamh, laistigh den Seimeastar Eorpach, ar staid an téarnaimh, na hathléimneachta 
agus na hacmhainne coigeartaithe san Aontas, agus é sin a bheith ina bhonn le 

5 IO L 139 an 5.6.2018.
6 IO L 140 an 27.5.2013.
7 IO L 53 an 23.2.2002.
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hullmhúchán agus cur chun feidhme phleananna téarnaimh agus athléimneachta na 
mBallstát. Chun fianaise iomchuí a áirithiú, ba cheart go mbeadh an plé seo bunaithe ar 
fhaisnéis straitéiseach agus anailíseach ón gCoimisiún atá ar fáil i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh agus, bunaithe ar an bhfaisnéis maidir le cur chun feidhme na 
bpleananna sna blianta roimhe sin, más ann di. Ba cheart go gcuirfear gach faisnéis 
ábhartha ar fáil don Choimisiún, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle 
go comhuaineach agus ar théarmaí comhionanna. Ba cheart Idirphlé Téarnaimh 
agus Athléimneachta a bheidh bunaithe ar an idirphlé struchtúrtha eacnamaíoch atá 
ann cheana a thionól sna coistí ábhartha i bParlaimint na hEorpa chun 
trédhearcacht agus cuntasacht a áirithiú.

(19) Chun ranníocaíocht fhiúntach airgeadais atá i gcomhréir le riachtanais iarbhír na 
mBallstáit a áirithiú chun tabhairt faoi na hathchóirithe agus na hinfheistíochtaí sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta agus chun iad a thabhairt i gcrích, is iomchuí go 
mbunófar ranníocaíocht uasta a bheidh ar fáil dóibh faoin tSaoráid a mhéid a bhaineann 
leis an tacaíocht airgeadais (i.e. an tacaíocht airgeadais neamh-inaisíoctha). In 2021 
agus 2022, ba cheart an ranníocaíocht uasta sin a áireamh ar bhonn an daonra, 
inbhéartach ▌an OTI in aghaidh an duine agus an ráta choibhneasta dífhostaíochta i 
ngach Ballstát don tréimhse 2015-2019. In 2023 agus 2024, ba cheart an 
ranníocaíocht uasta sin a áireamh ar bhonn an daonra, inbhéartach na 
hOlltáirgeachta Intíre (OTI) agus an chaillteanais charnaigh in OTI iarbhír arna 
bhreathnú i rith na tréimhse ó 2020 go 2021 i gcomparáid le 2019.

(20) Is gá próiseas a bhunú chun tograí maidir le pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
ó na Ballstáit a thíolacadh, chomh maith leis an ábhar atá iontu. Chun gastacht na 
nósanna imeachta a áirithiú, ba cheart do Bhallstát plean téarnaimh agus athléimneachta 
a thíolacadh faoin 30 Aibreán ar a dhéanaí, i bhfoirm iarscríbhinn ar leith a ghabhann 
leis an gClár Náisiúnta um Athchóiriú. Chun cur chun feidhme gasta a áirithiú, ba cheart 
go bhféadfadh na Ballstáit dréachtphlean a thíolacadh maille leis an dréachtbhuiséad 
don bhliain atá le teacht an 15 Deireadh Fómhair den bhliain roimhe sin. Le haghaidh 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta a ullmhú, féadfaidh na Ballstáit úsáid a 
bhaint as an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil de réir Rialachán XX/YYYY [lena 
mbunaítear an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil].

(20a) Ba cheart don Choimisiún a chur san áireamh, sa mheastóireacht a dhéanfaidh sé, 
na sineirgí arna gcruthú idir na pleananna téarnaimh agus athléimneachta ó 
Bhallstáit éagsúla agus an chomhlánacht idir na pleananna sin agus pleananna 
infheistíochta eile ar an leibhéal náisiúnta. Ba cheart don Choimisiún, i gcás inarb 
ábhartha, dul i gcomhairle leis na geallsealbhóirí ábhartha ar fud an Aontais chun a 
dtuairimí a fháil maidir le húinéireacht, comhsheasmhacht agus éifeachtacht an 
phlean náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta. Ba cheart don Choimisiún 
measúnú tionchair inscne ar an bplean a éileamh freisin, ar measúnú é a dhéanfaidh 
saineolaithe neamhspleácha nó a dhéanfaidh sé féin. 

▌

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena mbaineann. Ba cheart don Choimisiún 
úinéireacht náisiúnta an phróisis a urramú go hiomlán agus ba cheart dó a chur san 
áireamh freisin na sineirgí a chruthaítear idir na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta de chuid Ballstáit éagsúla agus an chomhlántacht idir na pleananna 
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sin agus pleananna infheistíochta eile ar an leibhéal náisiúnta. Ba cheart don 
Choimisiún measúnú a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
bunaithe ar liosta ceanglas agus liosta critéar lenar cheart éifeachtacht, 
éifeachtúlacht, ábharthacht agus comhleanúnachas na mbeart iomchuí a chruthú 
agus chun na críche sin, ba cheart dó an réasúnú agus na gnéithe cuí arna dtabhairt ag 
an mBallstát lena mbaineann a chur san áireamh ▌.

(23) Ba cheart treoirlínte iomchuí a leagan amach, mar iarscríbhinn leis an Rialachán seo, 
chun feidhmiú mar bhonn don Choimisiún chun measúnú a dhéanamh – ar bhealach atá 
trédhearcach agus cóir – ar na pleananna téarnaimh agus athléimneachta agus chun an 
ranníocaíocht a chinneadh i gcomhréir leis na cuspóirí agus aon cheanglais ábhartha eile 
a leagtar síos sa Rialachán seo. Ar mhaithe le trédhearcacht agus éifeachtúlacht, ba 
cheart córas rátála a bhunú chuige sin chun measúnú a dhéanamh ar na tograí le 
haghaidh pleananna téarnaimh agus athléimneachta. Ba cheart na scóir arna dtabhairt 
do na pleananna glactha a nochtadh.

(24) Chun rannchuidiú le pleananna ardcháilíochta a ullmhú agus chun cuidiú leis an 
gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar na pleananna téarnaimh agus athléimneachta arna 
dtíolacadh ag na Ballstáit agus measúnú a dhéanamh ar a mhéid a baineadh amach iad, 
ba cheart foráil a dhéanamh maidir le húsáid a bhaint as comhairle ó shaineolaithe agus, 
arna iarraidh sin don Bhallstát, piarchomhairleoireacht agus tacaíocht theicniúil. Nuair 
a bhaineann an saineolas sin le beartais a bhaineann le saothar go háirithe, ba cheart 
do na comhpháirtithe sóisialta a bheith rannpháirteach ann.

(25) Chun simpliú a dhéanamh, ba cheart go leanfaí critéir shimplí nuair a bheidh an 
ranníocaíocht á cinneadh. Ba cheart an ranníocaíocht a chinneadh ar bhonn chostais 
mheasta iomlána an phlean téarnaimh agus athléimneachta a mhol an Ballstát lena 
mbaineann. Níor cheart go dtacódh maoiniú ón tSaoráid le bearta lena laghdaítear 
ioncam an rialtais ar feadh tréimhse fhada nó go buan, amhail ciorruithe cánach nó 
laghduithe ar thobhaigh.

(26) Ar choinníoll go dtugtar aghaidh go sásúil leis an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
ar na critéir mheasúnaithe, ba cheart an ranníocaíocht uasta airgeadais a leithdháileadh 
ar an mBallstát lena mbaineann i gcás ina bhfuil costais mheasta iomlána na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí a áirítear sa phlean téarnaimh agus athléimneachta 
comhionann le méid na ranníocaíochta uasta féin nó níos airde ná é. Ba cheart, ina ionad 
sin, méid a leithdháileadh ar an mBallstát lena mbaineann a bheidh comhionann le 
costas measta iomlán an phlean téarnaimh agus athléimneachta i gcás inar lú an costas 
measta iomlán sin ná an ranníocaíocht uasta airgeadais féin. Níor cheart aon 
ranníocaíocht a dhámhachtain don Bhallstát mura dtugann an plean téarnaimh agus 
athléimneachta aghaidh ar na critéir mheasúnaithe ar bhealach sásúil. Aon uair a 
mheasann an Coimisiún nach dtugtar aghaidh go sásúil leis an bplean ar na critéir 
mheasúnaithe ba cheart dó Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a chur ar an 
eolas agus a iarraidh ar an mBallstát lena mbaineann plean athbhreithnithe a chur 
faoina bhráid. 

▌

(28) Ba cheart go mbeadh sé indéanta tacaíocht airgeadais le haghaidh plean atá ag Ballstát 
a chur ar fáil i bhfoirm iasachta, faoi réir comhaontú iasachta leis an gCoimisiún a 
thabhairt i gcrích, ar bhonn iarratas cuí-réasúnaithe a fháil ón mBallstát lena mbaineann. 
Ba cheart iasachtaí atá ag tacú le cur chun feidhme pleananna téarnaimh agus 
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athléimneachta a sholáthar ag aibíochtaí lena léirítear an caiteachas níos fadtéarmaí sin, 
mar aon le sceideal aisíocaíochta soiléir agus cruinn a bheith acu ag an am céanna. 
D’fhéadfadh na haibíochtaí sin imeacht ó aibíochtaí na gcistí a fhaigheann an tAontas 
ar iasacht chun na hiasachtaí ar na margaí caipitil a mhaoiniú. Mar sin, ní mór foráil a 
dhéanamh go bhféadfaí maolú ón bprionsabal a leagtar amach in Airteagal 220(2) den 
Rialachán Airgeadais, nár cheart, dá réir, aibíochtaí na n-iasachtaí le haghaidh tacaíocht 
airgeadais a chlaochlú.

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an iarraidh iasachta de bharr na riachtanais airgeadais 
atá ceangailte leis na hathchóirithe agus infheistíochtaí breise lena n-áirítear an plean 
téarnaimh agus athléimneachta, atá ábhartha go sonrach don aistriú glas agus don aistriú 
digiteach, agus mar sin, de bharr costas an phlean a bheith níos airde ná an ranníocaíocht 
uasta atá le leithdháileadh tríd an ranníocaíocht neamh-inaisíoctha. Ba cheart go 
bhféadfaí an iarraidh iasachta agus an plean a thíolacadh ag an am céanna. I gcás ina 
ndéanfar an iarraidh iasachta ag tráth eile, ba cheart go mbeadh plean athbhreithnithe 
ina bhfuil garspriocanna agus spriocanna breise ag gabháil léi. Chun tús-ualú acmhainní 
a áirithiú, ní mór do na Ballstáit tacaíocht iasachta a iarraidh faoin 31 Lúnasa 2024 ar a 
dhéanaí. Chun críoch bainistíochta fónta airgeadais, ní mór uasteorainn a chur le méid 
iomlán na n-iasachtaí arna ndeonú faoin Rialachán seo. Sa bhreis air sin, níor cheart 
d’uasmhéid na hiasachta do gach Ballstát a bheith níos airde ná 6.8 % d’Ollioncam 
Náisiúnta an Bhallstáit sin. In imthosca eisceachtúla, ba cheart go bhféadfaí cur leis an 
méid uasteoranta, faoi réir infhaighteacht acmhainní. Ar na cúiseanna céanna a 
bhaineann le bainistíocht fhónta airgeadais, ba cheart go bhféadfaí an iasacht a íoc i 
dtráthchodanna in aghaidh chomhlíonadh na dtorthaí.

(30) Ba cheart an fhéidearthacht a bheith ag Ballstát iarratas réasúnaithe a dhéanamh an plean 
téarnaimh agus athléimneachta a leasú laistigh den tréimhse cur chun feidhme, i gcás 
ina bhfuil údar le beart den sórt sin de bharr imthosca oibiachtúla. Ba cheart don 
Choimisiún measúnú a dhéanamh ar an iarraidh réasúnaithe agus cinneadh nua a 
dhéanamh ina leith laistigh de dhá mhí. Ba cheart an Ballstát a bheith in ann cúnamh 
a iarraidh, aon tráth i rith na bliana, tríd an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil i 
gcomhréir le Rialachán XX/YYYY [lena mbunaítear an Ionstraim um Thacaíocht 
Theicniúil] chun críche an plean téarnaimh agus athléimneachta a leasú nó a 
ionadú.

(30a) Ba cheart do na Ballstáit agus institiúidí an Aontais atá rannpháirteach sa phróiseas 
cinnteoireachta a ndícheall a dhéanamh an t-am próiseála a laghdú agus nósanna 
imeachta a shimpliú chun glacadh réidh agus mear na gcinntí maidir le slógadh agus 
cur chun feidhme na Saoráide a áirithiú.

(31) Ar chúiseanna na héifeachtúlachta agus an tsimplithe maidir le bainistiú airgeadais na 
hionstraime, ba cheart tacaíocht airgeadais an Aontais do phleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a bheith ina maoiniú atá bunaithe ar ghnóthú na dtorthaí arna dtomhas 
trí thagairt do gharspriocanna agus spriocanna a léirítear sna pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta arna bhformheas. Chuige sin, ba cheart an tacaíocht iasachta breise a 
bheith nasctha leis na garspriocanna agus spriocanna breise i gcomparáid leo siúd atá 
ábhartha maidir leis an tacaíocht airgeadais (i.e. an tacaíocht neamh-inaisíoctha). Ba 
cheart eisíocaíochtaí a dhéanamh nuair a bheidh na garspriocanna ábhartha curtha 
chun feidhme.

(32) Ar mhaithe le bainistíocht fhónta airgeadais, ba cheart rialacha sonracha a leagan síos i 
ndáil le gealltanais bhuiséadacha, íocaíochtaí, fionraí, cealú, agus cistí a ghnóthú. Chun 
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intuarthacht a áirithiú ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann iarrataí le haghaidh 
íocaíochtaí a chur isteach ar bhonn débhliantúil. Ba cheart go ndéanfar na híocaíochtaí 
ina dtráthchodanna agus go mbeidís bunaithe ar mheasúnú dearfach ag an gCoimisiún 
ar chur chun feidhme an phlean téarnaimh agus athléimneachta ag an mBallstát. Ba 
cheart go gcuirfeadh an Coimisiún réamh-mhaoiniú ar fáil, arb ionann é agus suas 
le 20 % den tacaíocht iomlán ó na Cistí arna leagan amach sa chinneadh lena 
ndéantar plean téarnaimh agus athléimneachta a fhormheas. Ba cheart a bheith in 
ann an ranníocaíocht airgeadais a chur ar fionraí nó ar ceal, agus í a laghdú agus a 
aisghabháil chomh maith, i gcás nach bhfuil an plean téarnaimh agus athléimneachta 
curtha chun feidhme ar bhealach sásúil ag an mBallstát, nó i gcás neamhrialtachtaí 
tromchúiseacha, lena n-áirítear calaois, éilliú agus coinbhleacht leasa. Ba cheart 
aisghabháil a áirithiú, i gcás inar féidir, trí fhritháireamh a dhéanamh in aghaidh 
eisíocaíochtaí atá fós ann faoin tSaoráid. Ba cheart nósanna imeachta bréagnaitheacha 
iomchuí a bhunú chun a áirithiú go n-urramófar, le cinneadh an Choimisiúin i ndáil le 
cur ar fionraí, cur ar ceal, agus gnóthú na méideanna a íocadh, an ceart atá ag na Ballstáit 
barúlacha a sholáthar.

(32a) Chun leasanna airgeadais an Aontais a chosaint, agus an tSaoráid á cur chun 
feidhme, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go bhfuil córais rialaithe inmheánaigh i 
bhfeidhm atá éifeachtach agus éifeachtúil agus déanfaidh siad méideanna a íocadh 
go míchuí nó a mí-úsáideadh a aisghabháil. Ba cheart do na Ballstáit sonraí agus 
faisnéis a bhailiú ionas gur féidir neamhrialtachtaí tromchúiseacha a chosc, a bhrath 
agus a cheartú, lena n-áirítear calaois, éilliú, agus coinbhleacht leasa maidir leis na 
bearta a dtacaíonn an tSaoráid leo.

(33) Ar mhaithe le faireachán éifeachtach a dhéanamh ar chur chun feidhme, ba cheart do na 
Ballstáit tuairisciú ar bhonn leathbhliantúil laistigh de phróiseas an tSeimeastair 
Eorpaigh ar an dul chun cinn atá déanta maidir le baint amach an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart go ndéanfaí na tuarascálacha sin arna n-ullmhú ag na Ballstáit 
lena mbaineann a léiriú go hiomchuí sna Cláir Náisiúnta um Athchóiriú, agus ba cheart 
iad a úsáid mar uirlis don tuairisciú ar dhul chun cinn maidir le bailchríoch a chur ar 
phleananna téarnaimh agus athléimneachta. Féadfaidh na coistí inniúla i bParlaimint 
na hEorpa, tráth ar bith, éisteacht a thabhairt d’ionadaithe na mBallstát atá 
freagrach as na pleananna téarnaimh agus athléimneachta agus d’institiúidí agus 
geallsealbhóirí ábhartha eile ar bith chun na bearta dá bhforáiltear agus atá le 
déanamh de bhun an Rialacháin seo a phlé.

(34) Ar mhaithe le trédhearcacht, ba cheart na pleananna téarnaimh agus athléimneachta arna 
nglacadh ag an gCoimisiún a chur in iúl do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle 
go comhuaineach agus ba cheart don Choimisiún na gníomhaíochtaí cumarsáide a 
dhéanamh de réir mar is iomchuí. Ba cheart don Choimisiún infheictheacht an 
chaiteachais faoin tSaoráid a áirithiú trína chur in iúl go soiléir gur cheart go gcuirfí 
an lipéad ‘Tionscnamh Téarnaimh an Aontais Eorpaigh’ go soiléir leis na tionscadail 
a bhfuil tacaíocht faighte acu.

(35) Ba cheart go mbeadh an caiteachas faoin tSaoráid éifeachtúil agus ba cheart go 
mbeadh tionchar dearfach dúbailte aige ar théarnamh na hEorpa ón ngéarchéim 
agus ar aistriú na hEorpa chuig geilleagar inbhuanaithe. Chun leithdháileadh 
éifeachtúil agus comhleanúnach na gcistí ó bhuiséad an Aontais a áirithiú, chun 
prionsabal na bainistíochta fónta airgeadais a urramú agus chun coinbhleachtaí leasa 
a sheachaint, ba cheart go mbeadh na bearta a dhéanfar faoin Rialachán seo 
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comhsheasmhach leis na cláir leanúnacha de chuid an Aontais agus go mbeidís mar 
fhorlíonadh leo, agus san am céanna, ba cheart cistiú dúbailte le haghaidh an 
chaiteachais chéanna a sheachaint. Go háirithe, ba cheart don Choimisiún agus don 
Bhallstát comhordú éifeachtach a áirithiú, ag gach céim den phróiseas, chun 
comhsheasmhacht, comhleanúnachas, comhlántacht agus sineirgíocht i measc foinsí 
cistithe a choimirciú, mar aon le tacaíocht theicniúil arna fáil tríd an Ionstraim um 
Thacaíocht Theicniúil. Chuige sin, ba cheart ceangal a bheith ar na Ballstáit an 
fhaisnéis ábhartha maidir le maoiniú reatha nó beartaithe an Aontais a chur ar fáil agus 
a bpleananna á gcur faoi bhráid an Choimisiúin. Ba cheart go mbeadh tacaíocht 
airgeadais faoin tSaoráid sa bhreis ar an tacaíocht a sholáthraítear faoi chistí agus cláir 
eile de chuid an Aontais, agus ba cheart go mbeadh tionscadail athchóirithe agus 
infheistíochta arna maoiniú faoin tSaoráid in ann maoiniú a fháil ó chláir agus ionstraimí 
eile de chuid an Aontais ar choinníoll nach gcumhdaíonn an tacaíocht sin an costas 
céanna.

(36) De bhun mhíreanna 22 agus 23 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 
maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, is gá meastóireacht a dhéanamh ar an ▌tSaoráid 
▌ar bhonn faisnéis arna bailiú trí cheanglais faireacháin ar leith agus, san am céanna, 
ró-rialáil agus ualaí riaracháin ar na Ballstáit go háirithe a sheachaint. Ba cheart go 
mbeadh táscairí intomhaiste san áireamh sna ceanglais sin, i gcás inarb iomchuí, mar 
bhonn chun éifeachtaí na n-ionstraimí sin ar an láthair a mheas. Chuige sin, ba cheart 
scórchlár tiomnaithe a chur ar bun lena gcomhlánófar an Scórchlár Sóisialta atá ann 
cheana agus Scórchlár an Nós Imeachta um Míchothromaíochtaí 
Maicreacnamaíocha atá ann cheana. Ba cheart an caiteachas faoin tSaoráid a bheith 
faoi réir nós imeachta tiomnaithe um urscaoileadh i gcaibidil ar leithligh den 
tuarascáil ón gCoimisiún maidir le meastóireacht ar an urscaoileadh faoi 
Airteagal 318 CFAE. Ba cheart na sonraí a bhailítear chun críoch faireacháin a 
bhailiú agus iad imdhealaithe de réir inscne.

(36a) Ba cheart don Choimisiún a bheith cuntasach maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide agus ba cheart dó teacht os comhair Pharlaimint na hEorpa chun mínithe 
a thabhairt nuair is gá, lena n-áirítear i gcásanna mórfhaillí nó mí-iompair. I ndáil 
leis sin, féadfaidh Parlaimint na hEorpa moltaí a thabhairt chun aghaidh a thabhairt 
ar na heasnaimh arna sainaithint.

(37) Is tráthúil go soláthróidh an Coimisiún tuarascáil leathbhliantúil do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle maidir le cur chun feidhme na Saoráide a leagtar amach 
sa Rialachán seo. Ba cheart a bheith san áireamh sa tuarascáil sin faisnéis 
mhionsonraithe maidir leis an dul chun cinn arna dhéanamh ag na Ballstáit, lena n-
áirítear stádas chur chun feidhme na spriocanna agus na ngarspriocanna, faoi na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta arna bhformheas; ba cheart a bheith san 
áireamh sa tuarascáil freisin faisnéis maidir le méid na bhfáltas a sannadh don tSaoráid 
faoi Ionstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh sa bhliain roimhe sin, arna miondealú 
de réir na líne buiséid, agus na méideanna a tiomsaíodh trí Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh maidir le baint amach cuspóirí na Saoráide.

(38) Ba cheart meastóireacht neamhspleách a dhéanamh, ag féachaint ar ghnóthú chuspóirí 
na Saoráide arna bunú leis an Rialachán seo, ar éifeachtúlacht úsáid acmhainní na 
Saoráide agus ar a breisluach. I gcás inarb iomchuí, ba cheart go mbeadh togra maidir 
le leasuithe ar an Rialachán seo ag gabháil leis an meastóireacht sin. Sa bhreis air sin, 
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ba cheart go ndéileálfadh meastóireacht neamhspleách ex-post le tionchar fadtéarmach 
na n-ionstraimí sin.

(38a) Ba cheart don Choimisiún measúnaithe ar chur chun feidhme na Saoráide a chur i 
láthair agus, i gcás inarb iomchuí, modhnuithe an Rialacháin a mholadh chun 
gealltanas iomlán na leithreasuithe a áirithiú.

(39) Ba cheart don Choimisiún na pleananna téarnaimh agus athléimneachta atá le cur chun 
feidhme ag na Ballstáit agus an ranníocaíocht chomhfhreagrach a leithdháileadh orthu 
a bhunú trí ghníomhartha tarmligthe. An chumhacht gníomhartha a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a bhaineann leis na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a ghlacadh agus an tacaíocht airgeadais a íoc ar chomhlíonadh na 
ngarspriocanna agus na spriocanna ábhartha, ba cheart na cumhachtaí sin a tharmligean 
chuig an gCoimisiún. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun 
comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 
leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na 
prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir 
le Reachtóireacht Níos Fearr. 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. Tar éis gníomh tarmligthe a ghlacadh, ba cheart go bhféadfadh na Ballstát 
lena mbaineann agus an Coimisiún teacht ar chomhaontú maidir le socruithe 
oibríochtúla áirithe de chineál teicniúil, ina dtugtar mionsonraí ar ghnéithe den chur 
chun feidhme maidir le hamlínte, táscairí le haghaidh garspriocanna agus spriocanna, 
agus rochtain ar na sonraí foluiteacha. Chun ábharthacht leanúnach na socruithe 
oibríochtúla a cheadú i ndáil leis na dálaí atá ann faoi láthair le linn chur chun feidhme 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta, ba cheart go bhféadfaí gnéithe na socruithe 
teicniúla sin a mhodhnú de chomhthoil. Tá feidhm ag rialacha cothrománacha airgeadais 
arna nglacadh ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle ar bhonn Airteagal 322 
CFAE maidir leis an Rialachán seo. Leagtar na rialacha sin síos sa Rialachán airgeadais 
agus is leo a shocraítear, go háirithe, an nós imeachta maidir leis an mbuiséad a bhunú 
agus a chur chun feidhme le deontais, fáil, duaiseanna, cur chun feidhme neamhdhíreach 
agus is leo a fhoráiltear do sheiceálacha na ngníomhaithe airgeadais. Na rialacha a 
ghlactar ar bhonn Airteagal 322 CFAE, baineann siad freisin le cosaint bhuiséad an 
Aontais i gcás easnaimh ghinearálaithe maidir leis an smacht reachta sna Ballstáit, ós 
rud é gur réamhchoinníoll riachtanach urramú an smachta reachta i dtaca le bainistíocht 
fhónta airgeadais agus cistiú éifeachtach de chuid an Aontais.

(40) I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle8, Rialachán (Euratom, CE) 
Uimh. 2988/9515 ón gComhairle9, Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón 

8 Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán 
Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-
aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán 
(Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle (IO L 248, 18.9.2013, lch. 1).
9 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir le leasanna 
airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.95, lch.1).
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gComhairle10 agus Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle11, déanfar leasanna 
airgeadais an Aontais a chosaint trí bhearta comhréireacha, lena n-áirítear trí 
neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a bhrath, a cheartú agus a fhiosrú, cistí a cailleadh, 
a íocadh go mícheart nó a úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, 
smachtbhannaí riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i gcomhréir le Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. 883/2013 agus Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96, 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 a dhéanann difear do leasanna airgeadais 
an Aontais. I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, féadfaidh Oifig an 
Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) calaois agus gníomhaíochtaí 
neamhdhleathacha eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais a fhiosrú 
agus a ionchúiseamh, de réir mar a fhoráiltear i dTreoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle12. I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon 
duine nó d’aon eintiteas a fhaigheann cistí de chuid an Aontais oibriú i gcomhar iomlán 
i gcosaint leasanna airgeadais an Aontais agus na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt 
don Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa agus ní mór 
dóibh a áirithiú go ndéanfaidh aon tríú páirtithe a bheidh rannpháirteach i gcur chun 
feidhme cistí de chuid an Aontais cearta coibhéiseacha a dheonú don Choimisiún, do 
OLAF, do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa. Chun trédhearcacht iomlán a 
áirithiú, ba cheart faighteoirí nó tairbhithe deiridh an chistithe ón tSaoráid a 
nochtadh. Chun críche iniúchadh agus rialú a dhéanamh ar úsáid cistí, ba cheart do 
na Ballstáit faisnéis a chur ar fáil i bhformáid leictreonach in aon bhunachar sonraí 
amháin, gan ualach riaracháin nach bhfuil gá leis a chruthú.

(41) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a ghnóthú go 
leordhóthanach agus gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh 
an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach 
in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na 
comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a 
bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú. Ba cheart athbhreithnithe agus 
nuashonruithe rialta ar fheidhmiú an chláir a chur ar fáil do Pharlaimint na hEorpa 
chun bonn eolais a chur faoi phlé, mar shampla ag an gComhdháil ar Thodhchaí na 
hEorpa.

(42) Chun go bhféadfar na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo a chur i bhfeidhm go pras, 
ba cheart an Rialachán seo a theacht i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil 
an Aontais Eorpaigh.

10 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha 
agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 15.11.96, lch. 2).
11 Rialachán (AE) 2017/1939 an 12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme 
comhar feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’) (IO L 283, 31.10.2017, 
lch. 1).
12 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an 
gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 
28.7.2017, lch. 29).
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TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I 

Forálacha ginearálta agus imchlúdach airgeadais

Airteagal 1
Ábhar

Bunaítear leis an Rialachán seo Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta (‘an tSaoráid’).

Leagtar síos leis na cuspóirí, an maoiniú, na foirmeacha cistiúcháin de chuid an Aontais agus 
na rialacha a bhaineann leis an gcistiú sin a sholáthar.

Airteagal 2
Sainmhínithe

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

1. ciallaíonn ‘cistí an Aontais’ na cistí arna gcumhdach le Rialachán (AE) YYY/XX ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [comharba Rialachán na bhForálacha 
Coiteanna]13; 

2. ciallaíonn ‘ranníocaíocht’ tacaíocht airgeadais neamh-inaisíoctha atá ar fáil le 
leithdháileadh nó arna leithdháileadh ar Bhallstáit faoin tSaoráid; ▌

2a. ciallaíonn ‘iasacht neamh-imrothlach’ iasacht a thugtar do Bhallstát lena 
mbaineann sceideal seasta ama le haghaidh na n-aisíocaíochtaí i dtráthchodanna 
rialta;

3. Ciallaíonn ‘an Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais ▌’ nó ‘an Seimeastar 
Eorpach’ an próiseas a leagtar amach in Airteagal 2-a de Rialachán (CE) 
Uimh. 1466/97 ón gComhairle ▌14;

3a. ciallaíonn ‘údarás náisiúnta’ údarás poiblí amháin nó níos mó ar leibhéal an 
rialtais, lena n-áirítear iad siúd ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéil áitiúil, 
chomh maith le heagraíochtaí de chuid na mBallstát de réir bhrí Airteagal 2(42) den 
Rialachán Airgeadais, agus iad ag obair i gcomhar le chéile de mheon na 
comhpháirtíochta i gcomhréir le creat institiúideach agus dlíthiúil na mBallstát;

3b. Chun críoch an Rialacháin seo, ciallaíonn ‘breisíocht’ comhlíonadh an cheanglais 
a leagtar amach i [bpointe (b) d’Airteagal 209(2)] den [Rialachán Airgeadais] agus, 
más infheidhme, infheistíocht phríobháideach a uasmhéadú i gcomhréir le [pointe 
(d) d’Airteagal 209(2)] den [Rialachán Airgeadais];

3c. ciallaíonn ‘garspriocanna’ gealltanais shoiléire, cháilíochtúla agus chainníochtúla, 
intomhaiste agus infhíoraithe a thug Ballstát i gcomhthéacs na bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta;

13 IO C , , lch.
14 Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón gComhairle an 7 Iúil 1997 maidir leis an bhfaireachas ar riochtaí 
buiséadacha, agus an faireachas ar bheartais eacnamaíocha agus a gcomhordú, a neartú (IO L 209, 2.8.1997, 
lch. 1).
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3d. ciallaíonn ‘athléimneacht’ an cumas aghaidh a thabhairt ar shuaitheadh 
eacnamaíoch, sochaíoch agus éiceolaíoch agus ar athruithe struchtúracha 
leanúnacha a eascraíonn as aon chineál géarchéime ar bhealach cóir, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach, agus lena gcuirtear dea-bhail chun cinn do chách;

3e. ciallaíonn an prionsabal ‘gan dochar suntasach a dhéanamh’ gan tacú le 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha ná gan iad a dhéanamh, ar gníomhaíochtaí iad lena 
ndéantar dochar suntasach d’aon chuspóir comhshaoil, dá dtagraítear, i gcás inarb 
ábhartha, i Rialachán (AE) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle15 (an Rialachán maidir le Tacsanomaíocht). Forbróidh an Coimisiún 
treoirlínte teicniúla maidir le cur i bhfeidhm praiticiúil an phrionsabail ‘gan dochar 
suntasach a dhéanamh’, agus an Rialachán sin á chur san áireamh.

3f. ciallaíonn ‘cuspóirí aeráide agus comhshaoil an Aontais’ cuspóirí agus spriocanna 
aeráide an Aontais a leagtar amach i Rialachán (AE) .../... [an Dlí Aeráide Eorpach].

Airteagal 3 
Raon Feidhme

Le raon feidhme na Saoráide ▌a bhunaítear leis an Rialachán seo, tagrófar do shé thosaíocht 
Eorpacha arna leagan amach i gcolúin mar a leanas:
- aistriú cóir chuig an ngeilleagar glas, agus cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais á 

gcur san áireamh;
- claochlú digiteach, agus cuspóirí na Straitéise Eorpaí Digití á gcur san áireamh; 
- comhtháthú eacnamaíoch, táirgiúlacht agus iomaíochas, agus cuspóirí na straitéisí 

Tionsclaíochta agus straitéisí FBManna á gcur san áireamh;
- comhtháthú sóisialta agus críochach, agus cuspóirí Cholún Eorpach na gCeart 

Sóisialta á gcur san áireamh;
- athléimneacht institiúideach, i bhfianaise acmhainneacht mhéadaithe maidir leis an 

bhfreagairt ar ghéarchéimeanna agus ullmhacht i gcomhair géarchéimeanna; agus
- bearta na hionstraime téarnaimh ‘Next Generation EU’, agus cuspóirí an Chláir 

Oibre Scileanna don Eoraip, na Scéime Ráthaíochta i dtaobh Leanaí agus na Scéime 
Ráthaíochta don Aos Óg, á gcur san áireamh.

Na pleananna téarnaimh agus athléimneachta atá i dteideal maoiniú a fháil faoin ionstraim 
seo, déanfar 100 % dá leithdháileadh, arna thomhas i gcostas comhiomlán, a leithdháileadh 
ar bhearta infheistíochta agus athchóirithe a thagann faoi na sé thosaíocht Eorpacha. I gcás 
gach plean téarnaimh agus athléimneachta, déanfar 7 % ar a laghad dá leithdháileadh, arna 
thomhas i gcostas comhiomlán, a leithdháileadh ar bhearta infheistíochta agus athchóirithe 
a thagann faoi na sé thosaíocht Eorpacha.

Forbróidh an Coimisiún treoirlínte teicniúla maidir le cur i bhfeidhm praiticiúil an 
leithdháilte.

Chun rannchuidiú le cuspóirí aeráide agus comhshaoil an Aontais agus chun a bheith 

15 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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comhsheasmhach go hiomlán leo, go háirithe an t-aistriú i dtreo spriocanna aeráide 
nuashonraithe an Aontais le haghaidh 2030 a bhaint amach agus seasamh le cuspóir an 
Aontais maidir le haeráidneodracht a ghnóthú faoi 2050 i gcomhréir le [Rialachán 
2020/XXX lena mbunaítear an creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena 
leasaítear Rialachán (AE) 2018/199 (an Dlí Aeráide Eorpach)], beidh 40% ar a laghad de 
mhéid gach plean téarnaimh agus athléimneachta ina rannchuidiú leis an bpríomhshruthú 
aeráide agus bithéagsúlachta faoi na sé thosaíocht Eorpacha.

Mar léiriú ar thosaíochtaí na Straitéise Eorpaí Digití agus ar an ngá atá le Margadh Aonair 
Digiteach a chur i gcrích, rud a chuirfidh le hiomaíochas an Aontais ar an leibhéal 
domhanda agus a chuideoidh freisin leis an Aontas a dhéanamh níos athléimní, níos nuálaí 
agus níos neamhspleáiche go straitéiseach, beidh 20 % ar a laghad de mhéid gach plean 
téarnaimh agus athléimneachta ina rannchuidiú leis an gcaiteachas digiteach a mhaoiniú 
faoi na sé thosaíocht Eorpacha.

Airteagal 4
Cuspóirí ginearálta agus sonracha

1. Is é a bheidh mar chuspóir ginearálta leis an tSaoráid ▌díriú ar na sé thosaíocht 
Eorpacha dá dtagraítear in Airteagal 3. Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar an 
idirghníomhú agus na hidirnaisc idir na sé thosaíocht Eorpacha chun 
comhleanúnachas agus sineirgí a sholáthar, rud a chruthaíonn breisluach 
Eorpach. Déanfaidh an tSaoráid comhtháthú agus cóineasú eacnamaíoch, sóisialta 
agus críochach an Aontais a chur chun cinn mar aon lena neamhspleáchas 
straitéiseach trí athléimneacht, ullmhacht i gcomhair géarchéimeanna agus 
acmhainn choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, tionchar sóisialta agus eacnamaíoch 
na géarchéime mar aon leis an tionchar atá aici a bhaineann le hinscne a mhaolú, ▌ 
tacú leis an aistriú cóir chuig an ngeilleagar glas agus leis an aistriú digiteach, 
▌rannchuidiú le hacmhainneacht fáis gheilleagair an Aontais a athshlánú, fostaíocht 
ardcháilíochta i ndiaidh ghéarchéim COVID-19 a chothú, ▌ fás inbhuanaithe a chur 
chun cinn agus an limistéar euro a fheabhsú.

1b. Rannchuideoidh an tSaoráid le cuspóirí bheartais an Aontais, Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta agus Chomhaontú Pháras agus leis an Margadh Aonair a neartú.

2. Chun an cuspóir ginearálta sin a ghnóthú, is é an cuspóir sonrach a bheidh ag an 
tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta tacaíocht airgeadais a sholáthar do Bhallstáit 
d’fhonn garspriocanna agus spriocanna soiléire na n-athchóirithe agus na n-
infheistíochtaí lena gcothaítear fás inbhuanaithe a ghnóthú mar a leagtar amach iad 
ina gcuid pleananna téarnaimh agus athléimneachta. An cuspóir sonrach sin, 
saothrófar é i ndlúthchomhar trédhearcach leis na Ballstáit lena mbaineann.

Airteagal 4a
Prionsabail chothrománacha

1. Ní bheidh an tSaoráid ar neamhréir le leasanna straitéiseacha agus eacnamaíocha 
an Aontais. I ndáil leis sin, ní chuirfear tacaíocht ar fáil do thionscadail atá mar 
chuid de phleananna infheistíochta straitéisí tríú tíortha, a thagann faoi raon 
feidhme na dtosca ar dócha go ndéanfaidh siad difear don tslándáil nó don ord 
poiblí a bheidh le cur san áireamh ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún faoi 
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Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2019/452 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle16.

2. Ní ghlacfaidh an tacaíocht ón tSaoráid ionad an chaiteachais bhuiséadaigh 
náisiúnta athfhilltigh agus léireofar urraim léi do phrionsabail na breisíochta i 
gcistiú an Aontais.

3. Níor cheart tacaíocht a chur ar fáil ón tSaoráid ach do thionscadail a thugann 
urraim don phrionsabal ‘gan dochar suntasach a dhéanamh’.

Airteagal 5
Acmhainní ó Ionstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh

1. Na bearta dá dtagraítear in Airteagal 2 de Rialachán [EURI], cuirfear chun feidhme 
iad faoin tSaoráid: 

(a) trí mhéid EUR 337 968 000 000 dá dtagraítear i bpointe (ii) d’Airteagal 3(2)(a) 
de Rialachán [EURI] i bpraghsanna reatha [EUR 312 500 000 000 i bpraghsanna 
2018], méid a bhfuil fáil air le haghaidh tacaíocht neamh-inaisíoctha, faoi réir 
Airteagal 4(4) agus (8) de Rialachán [EURI].

Ioncam sannta seachtrach i gcomhréir le hAirteagal 21(5) den Rialachán Airgeadais a 
bheidh sna méideanna sin.

(b) trí mhéid EUR 385 856 000 000 dá dtagraítear in Airteagal 3(2)(b) de Rialachán 
[EURI] i bpraghsanna reatha, [EUR 360 000 000 000, i bpraghsanna 2018], méid a 
bhfuil fáil air le haghaidh tacaíocht iasachta neamh-imrothlaí do Bhallstáit de bhun 
Airteagail 12 agus 13, faoi réir Airteagal 4(5) de Rialachán [EURI].

2. Féadfar a chumhdach leis na méideanna dá dtagraítear i mír 1(a) freisin speansais a 
bhaineann le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchta agus 
meastóireachta a bhfuil gá leo chun an tSaoráid a bhainistiú agus a cuid cuspóirí a 
ghnóthú, go háirithe staidéir, cruinnithe saineolaithe, gníomhaíochtaí faisnéise agus 
cumarsáide, lena n-áirítear cumarsáid chorparáideach faoi thosaíochtaí polaitiúla an 
Aontais, a mhéid a bhaineann siad le cuspóirí an Rialacháin seo, comhairliúchán leis 
na húdaráis náisiúnta, na comhpháirtithe sóisialta, an tsochaí shibhialta, go 
háirithe eagraíochtaí don óige agus geallsealbhóirí ábhartha eile, speansais a 
bhaineann le líonraí TF atá dírithe ar phróiseáil agus malartú faisnéise, uirlisí 
teicneolaíochta faisnéise corparáideacha, agus gach speansas eile maidir le cúnamh 
teicniúil agus riaracháin arna thabhú ag an gCoimisiún chun an tSaoráid a bhainistiú. 
Féadfaidh na speansais gach costas a bhaineann le gníomhaíochtaí tacaíochta eile a 
chumhdach freisin, amhail costais a bhaineann le rialú cáilíochta agus faireachán ar 
thionscadail ar an láthair agus costais a bhaineann le piarchomhairleoireacht agus le 
saineolaithe chun athchóirithe agus infheistíochtaí lena gcothaítear fás inbhuanaithe 
a mheasúnú agus a chur chun feidhme. I bhfianaise na ngníomhaíochtaí sin, 
féadfaidh na Ballstáit tacaíocht theicniúil a iarraidh freisin i gcomhréir le 
Rialachán XX/YYY [lena mbunaítear an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil].

16 Rialachán (CE) 2019/452 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena 
gcuirtear ar bun creat maidir le hinfheistíochtaí díreacha coigríche isteach san Aontas a scagadh (IO L 79I, 
21.3.2019, lch. 1).
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2a. Faoin 31 Nollaig [2024], déanfaidh an Coimisiún measúnú ar mhéid ionchasach na 
leithreasuithe faoi chomhair gealltanas agus na leithreasuithe saortha nár úsáideadh 
atá ar fáil don tacaíocht neamh-inaisíoctha dá dtagraítear i bpointe a de mhír 1 den 
Airteagal seo a fhéadfar a chur isteach i mbuiséad an Aontais chun cláir a bhfuil 
breisluach Eorpach leo a threisiú mar ioncam sannta seachtrach i gcomhréir le 
hAirteagal 21(5) den Rialachán Airgeadais i nDréachtbhuiséad 2025 an Aontais.
Ní mholfaidh an Coimisiún, ar bhonn aonair, na cláir a shainaithnítear sa chéad 
fhomhír a threisiú ach amháin tar éis measúnú a dhéanamh ina gcinnfear gur gá na 
cláir lena mbaineann a mhéadú chun na cuspóirí a leagtar amach sa reachtaíocht 
faoi seach a bhaint amach.

Cuirfear measúnú an Choimisiúin faoi bhráid an údaráis bhuiséadaigh. Beidh an 
deis ag an bParlaimint agus ag an gComhairle na tograí ón gCoimisiún a leasú, a 
fhormheas nó a dhiúltú ceann ar cheann chun na cláir shonracha a shainaithnítear 
sa chéad fhomhír den mhír seo a threisiú.
Na méideanna nár úsáideadh chun na cláir shonracha a shainaithnítear sa chéad 
fhomhír den mhír seo a threisiú, déanfar iad a úsáid ina n-iomláine le haghaidh 
aisíoc an mhaoinithe arna tharraingt ag an gCoimisiún chun an tSaoráid a 
mhaoiniú.

Airteagal 6
Acmhainní ó chláir bainistíochta comhroinnte

1. Féadfar acmhainní arna leithdháileadh ar Bhallstáit faoin mbainistíocht chomhroinnte 
a aistriú chuig an tSaoráid, má iarrann na Ballstáit sin. Déanfaidh an Coimisiún na 
hacmhainní sin a chur chun feidhme go díreach i gcomhréir le pointe (a) 
d’Airteagal 62(1) den Rialachán Airgeadais. Úsáidfear na hacmhainní sin chun leasa 
an Bhallstáit lena mbaineann ach go mbeidh uasteorainn 5 % d’imchlúdach 
buiséadach an Bhallstáit leo.

2. Féadfaidh na Ballstáit a mholadh go ndéanfaí suas le 5 % dá bplean athchóirithe 
agus athléimneachta a leithdháileadh ar an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil 
agus ar an gClár InvestEU, go háirithe le haghaidh bearta tacaíochta 
sócmhainneachta, mar aon le cláir CAI atá faoi bhainistíocht dhíreach le haghaidh 
leanaí, na hóige, lena n-áirítear Erasmus, an chultúir, mar aon le T&N, lena n-
áirítear Fís Eorpach – más rud é, agus sa chás sin amháin, go rannchuideoidh an 
méid arna leithdháileadh le cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach agus go n-
urramófar leis ceanglais an Rialacháin seo i gcomhréir le hAirteagail 3, 4 agus 4a 
agus go mbeidh sé i gcomhréir le nós imeachta measúnaithe Airteagal 17. Déanfar 
an méid arna leithdháileadh a chur chun feidhme i gcomhréir le rialacha na gCistí 
a n-aistrítear na hacmhainní chucu agus chun leasa an Bhallstáit lena mbaineann. 
Níl aon ghá le cómhaoiniú le haghaidh an mhéid a aistrítear. Déanfaidh an 
Coimisiún na hacmhainní sin a chur chun feidhme i gcomhréir le pointe (a) 
d’Airteagal 62(1) den Rialachán Airgeadais.

Airteagal 7 
Raon Feidhme

Is é an Coimisiún a chuirfidh an tSaoráid ▌chun feidhme tríd an mbainistíocht dhíreach i 
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gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais.

Airteagal 8
Breisíocht agus maoiniú comhlántach

Beidh an tacaíocht faoin tSaoráid ▌sa bhreis ar an tacaíocht arna soláthar faoi chistí agus cláir 
eile an Aontais agus an maoiniú arna sholáthar ag Grúpa an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta 
nó ag institiúidí idirnáisiúnta airgeadais eile ar scairshealbhóir iontu é Ballstát. Féadfaidh 
tionscadail athchóirithe agus infheistíochta tacaíocht a fháil ó chláir agus ionstraimí eile de 
chuid an Aontais ar choinníoll nach gcumhdaíonn an tacaíocht sin an costas céanna.

Airteagal 9
Bearta lena nasctar an tSaoráid leis an rialachas fónta eacnamaíoch

Nuair a dhéanfar an clásal ginearálta éalaithe sa Chomhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis a 
dhíghníomhachtú, molfaidh an Coimisiún, laistigh de thrí mhí, togra lena leasaítear an 
Rialachán seo chun an tSaoráid a nascadh leis an rialachas fónta eacnamaíoch mar a 
leagtar síos in Airteagal 15(7) den Rialachán lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le 
[…)][RFC]. ▌

Airteagal 9a
Bearta lena nasctar an tSaoráid le cosaint bhuiséad an Aontais i gcás easnaimh 

ghinearálaithe maidir leis an smacht reachta
1. Ní bheidh an tSaoráid ar fáil ach amháin do na Ballstáit a bhfuil gealltanas tugtha 

acu go ndéanfaidh siad an smacht reachta agus luachanna bunúsacha an Aontais 
a urramú.

2. Beidh sé de chumhacht ag an gCoimisiún tús a chur le fionraí na leithreasuithe faoi 
chomhair gealltanas nó na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí leis na Ballstáit 
faoin tSaoráid i gcás easnaimh ghinearálaithe a mhéid a bhaineann leis an smacht 
reachta i gcás ina ndéanann siad difear do phrionsabail na bainistíochta fónta 
airgeadais nó do chosaint leasanna airgeadais an Aontais, nó i gcás ina bhfuil an 
baol ann go ndéanfaidh siad amhlaidh.

3. Measfar, go háirithe, gur easnaimh ghinearálaithe i ndáil leis an smacht reachta 
iad an méid seo a leanas, i gcás ina ndéanann siad difear do phrionsabail an 
bhainistiú fhónta airgeadais nó do chosaint leasanna airgeadais an Aontais 
Eorpaigh, nó má tá an baol ann go ndéanfadh siad difear dóibh:
(a) neamhspleáchas na mbreithiúna a chur i mbaol, lena n-áirítear aon teorannú 

a dhéanamh ar an gcumas feidhmeanna breithiúnacha a dhéanamh go 
neamhspleách trí idirghabháil sheachtrach a dhéanamh i ráthaíochtaí 
neamhspleáchais, trí shrian a chur le breithiúnas faoi ordú seachtrach, trí 
athbhreithniú a dhéanamh go treallach ar rialacha maidir le ceapadh nó 
téarmaí seirbhíse pearsanra bhreithiúnaigh, trí thionchar a imirt ar 
phearsanra breithiúnach ar bhealach ar bith lena gcuirtear as dá 
neamhchlaontacht nó trí chur isteach ar neamhspleáchas aturnaetha;

(b) gan cinntí treallacha nó neamhdhleathacha ag údaráis phoiblí, lena n-áirítear 
cinntí údarás forfheidhmithe dlí, a chosc, a cheartú agus smachtbhannaí a 
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fhorchur ina leith, acmhainní airgeadais agus daonna a choinneáil siar a 
dhéanann difear dá bhfeidhmiú cuí nó gan a áirithiú nach bhfuil 
coinbhleachtaí leasa ann;

(c) teorainn a chur le hinfhaighteacht agus éifeachtacht leigheasanna dlí, lena 
n-áirítear trí rialacha nós imeachta sriantacha, gan breithiúnais a chur chun 
feidhme, nó teorainn a chur le himscrúdú, ionchúiseamh nó smachtbhannaí 
ar sháruithe ar an dlí;

(d) acmhainn riaracháin Ballstáit a chur i mbaol maidir leis na hoibleagáidí a 
ghabhann le ballraíocht den Aontas a urramú, lena n-áirítear an acmhainn 
maidir leis na rialacha, na caighdeáin agus na beartais, ar corpas dhlí an 
Aontais iad, a chur chun feidhme go héifeachtach;

(e) bearta a lagaíonn cosaint na cumarsáide rúnda idir an dlíodóir agus an cliant.

4. Féadfar easnamh ginearálaithe i ndáil leis an smacht reachta i mBallstát a shuí go 
háirithe nuair a dhéantar difear do cheann amháin nó níos mó do na nithe seo a 
leanas, nó má tá baol ann go ndéanfar difear dóibh:
(a) feidhmiú cuí údaráis an Bhallstáit sin a chuireann an tSaoráid chun feidhme, 

go háirithe i gcomhthéacs an tsoláthair phoiblí nó nósanna imeachta 
deontais;

(b) feidhmiú cuí an gheilleagair margaidh, agus iomaíocht agus fórsaí margaidh 
san Aontas á n-urramú ar an gcaoi sin, mar aon leis na hoibleagáidí a 
bhaineann le ballraíocht a chur chun feidhme go héifeachtach, lena n-áirítear 
cloí leis an aidhm maidir le haontas polaitiúil, eacnamaíoch agus 
airgeadaíochta;

(c) feidhmiú cuí na n-údarás a dhéanann rialú airgeadais, faireachán agus 
iniúchtaí inmheánacha agus seachtracha, agus feidhmiú cuí córas 
éifeachtach trédhearcach bainistithe airgeadais agus cuntasachta;

(d) feidhmiú cuí seirbhísí imscrúdaithe agus ionchúisimh phoiblí i ndáil le 
calaois, lena n-áirítear calaois chánach, éilliú nó sáruithe eile ar dhlí an 
Aontais a bhaineann le cur chun feidhme na Saoráide a ionchúiseamh;

(e) athbhreithniú breithiúnach éifeachtach ag cúirteanna neamhspleácha ar 
ghníomhaíochtaí nó faillí na n-údarás dá dtagraítear i bpointí a), c) agus d);

(f) cosc ar chalaois, lena n-áiritear calaois chánach, éilliú nó sáruithe eile ar dhlí 
an Aontais a bhaineann le cur chun feidhme na Saoráide agus forchur 
smachtbhannaí ina leith, agus forchur pionós éifeachtach athchomhairleach 
ar fhaighteoirí ag cúirteanna náisiúnta nó ag údaráis riaracháin;

(g) gnóthú cistí a íocadh go mícheart;
(h) cosc ar imghabháil cánach agus iomaíocht chánach agus forchur 

smachtbhannaí ina leith, agus feidhmiú cuí na n-údarás a rannchuidíonn leis 
an gcomhar riaracháin i gcúrsaí cánach;

(i) an comhar éifeachtach tráthúil le OLAF agus, faoi réir rannpháirtíocht an 
Bhallstáit lena mbaineann, le hOifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh 
(OIPE) sna himscrúduithe nó ionchúisimh a dhéanann siad de bhun na 
ngníomhartha dlí ábhartha agus de bhun phrionsabal an chomhair dhílis;
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(j) cur chun feidhme cuí na Saoráide tar éis sárú córasach ar chearta bunúsacha.

5. Nuair a chomhlíontar na coinníollacha in mír 4, féadfar ceann amháin nó níos mó 
de na bearta seo a leanas a ghlacadh:

(a) toirmeasc ar ghealltanais dhlíthiúla nua a thabhairt i gcrích;
(b) gealltanais a chur ar fionraí;
(c) laghdú a dhéanamh ar ghealltanais, lena n-áirítear trí cheartuithe airgeadais;

(d) réamh-mhaoiniú a laghdú;
(e) sprioc-amanna íocaíochtaí a bhriseadh;
(f) íocaíochtaí a chur ar fionraí.

Mura rud é go bhforáiltear a mhalairt sa chinneadh lena nglactar na bearta, ní 
dhéanfaidh forchur na mbeart iomchuí difear don oibleagáid atá ar Bhallstát 
íocaíochtaí a dhéanamh le faighteoirí nó tairbhithe deiridh. Leanfaidh 
gníomhaíochtaí réigiúnacha agus áitiúla atá i dteideal tacaíochta de thairbhe a 
bhaint as an tSaoráid. I gcás aon easnaimh i mBallstát, leanfaidh gníomhaíochtaí 
réigiúnacha agus áitiúla atá i dteideal tacaíochta de thairbhe a bhaint as an 
tSaoráid.

Beidh na bearta a dhéanfar comhréireach le cineál, tromchúis, fad agus raon 
feidhme an easnaimh ghinearálaithe i ndáil leis an smacht reachta. A mhéid is 
féidir, beidh na bearta sin dírithe ar na gníomhaíochtaí de chuid an Aontais a 
ndéanann an t-easnamh sin difear dóibh nó a bhféadfadh sé difear a dhéanamh 
dóibh.
Cuirfidh an Coimisiún eolas agus treoir ar fáil chun leasa na bhfaighteoirí agus 
tairbhithe deiridh maidir leis na hoibleagáidí atá ar na Ballstáit trí shuíomh 
gréasáin nó tairseach idirlín.

Cuirfidh an Coimisiún uirlisí leormhaithe ar an suíomh gréasáin nó tairseach 
céanna d’fhaighteoirí agus tairbhithe deiridh chun an Coimisiún a chur ar an eolas 
maidir le haon sárú ar na hoibleagáidí seo a dhéanann difear do na faighteoirí nó 
tairbhithe deiridh seo dar leo. Ní fhéadfaidh an Coimisiún faisnéis a sholáthraíonn 
na faighteoirí nó tairbhithe deiridh i gcomhréir leis an mír seo a chur san áireamh 
ach amháin má tá cruthúnas ag gabháil leis an bhfaisnéis sin gur chuir an 
faighteoir nó tairbhí deiridh lena mbaineann gearán foirmiúil faoi bhráid an 
údaráis inniúil.

Bunaithe ar an bhfaisnéis arna cur ar fáil ag na faighteoirí nó tairbhithe deiridh, 
áiritheoidh an Coimisiún go ndéanfar aon mhéid atá híoc ag na Ballstáit a íoc go 
héifeachtach leis na faighteoirí nó tairbhithe deiridh.

6. I gcás ina gcinneann an Coimisiún go bhfuil forais réasúnacha aige a chreidiúint 
go bhfuil coinníollacha mír 4 comhlíonta, seolfaidh sé fógra i scríbhinn chuig an 
mBallstát sin, ina leagfar amach na forais ar ar bhunaigh sé a chinneadh. Cuirfidh 
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an Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas gan mhoill 
faoi aon fhógra den sórt sin agus faoina bhfuil ann.

Agus measúnú á dhéanamh aige ar comhlíonadh coinníollacha mhír 4, déanfaidh 
an Coimisiún an fhaisnéis ábhartha uile a chur san áireamh mar aon le breithiúnais 
ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, rúin ó Pharlaimint na hEorpa, 
tuarascálacha Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, agus conclúidí agus moltaí ó 
eagraíochtaí agus líonraí idirnáisiúnta ábhartha. Tabharfaidh an Coimisiún aird 
freisin ar na critéir a úsáidtear i gcomhthéacs chaibidlíochtaí aontachais an 
Aontais, go háirithe ar chaibidlí an acquis maidir leis na breithiúna agus cearta 
bunúsacha, an ceartas, an tsaoirse agus an tslándáil, an rialú airgeadais agus an 
cánachas, agus freisin ar na treoirlínte a úsáidtear i gcomhthéacs an tSásra 
Comhair agus Fíorúcháin chun an dul chun cinn a dhéanann Ballstát a rianú.

Tabharfaidh painéal saineolaithe neamhspleácha cúnamh don Choimisiún, agus 
bunófar an painéal sin trí bhíthin gníomh tarmligthe.

Féadfaidh an Coimisiún aon fhaisnéis bhreise a iarraidh a mbeidh gá léi chun 
measúnú a dhéanamh air sula ndéanfar cinneadh agus ina dhiaidh sin.

Soláthróidh an Ballstát lena mbaineann an fhaisnéis atá de dhíth agus féadfaidh sé 
barúlacha a dhéanamh laistigh de theorainn ama arna sonrú ag an gCoimisiún, 
teorainn nach mbeidh níos lú ná aon mhí amháin ná nach mbeidh níos mó ná trí 
mhí ó dháta an fhógra faoin gcinneadh. Sna barúlacha uaidh, féadfaidh an Ballstát 
a mholadh go nglacfaí bearta feabhais.

Agus cinneadh á dhéanamh cibé acu a ghlacfaidh sé nó nach nglacfaidh sé togra le 
haghaidh cinneadh maidir le aon bhearta dá dtagraítear i mír 5, cuirfidh an 
Coimisiún san áireamh an fhaisnéis a fhaigheann sé agus aon bharúlacha a 
dhéanann an Ballstát lena mbaineann, mar aon le leormhaitheas aon bheart 
feabhais a mholtar. Déanfaidh an Coimisiún cinneadh maidir leis an obair leantach 
a dhéanfar ar an bhfaisnéis arna fáil laistigh de theorainn ama tháscach aon 
mhíosa amháin agus, in aon chás, laistigh de thréimhse réasúnach ama ón dáta a 
gheofar an fhaisnéis sin.

Agus measúnú á dhéanamh aige ar chomhréireacht na mbeart a bheidh le forchur, 
tabharfaidh an Coimisiún aird chuí ar an bhfaisnéis agus an treoir dá dtagraítear 
sa mhír seo.

I gcás ina measann an Coimisiún go bhfuil an t-easnamh ginearálaithe i ndáil leis 
an smacht reachta suite, glacfaidh sé cinneadh maidir leis na bearta dá dtagraítear 
i mír 5 trí bhíthin gníomh cur chun feidhme.

Déanfaidh an Coimisiún, an tráth céanna a ghlacfaidh sé a chinneadh, togra a chur 
faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle chun méid atá comhionann 
le luach na mbeart arna nglacadh a aistriú chuig cúlchiste buiséadach.

De mhaolú ar Airteagal 31(4) agus (6) den Rialachán Airgeadais, déanfaidh 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle plé ar an togra le haghaidh aistriú 
laistigh de cheithre seachtaine i ndiaidh don dá institiúid é a fháil. Measfar go bhfuil 
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an togra le haghaidh aistriú formheasta mura rud é, laistigh den tréimhse ceithre 
seachtaine, go ndéanann Parlaimint na hEorpa, ag gníomhú trí thromlach na vótaí 
a caitheadh, nó an Chomhairle, ag gníomhú trí thromlach cáilithe, é a leasú nó a 
dhiúltú. Má dhéanann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle an togra le 
haghaidh aistriú a leasú nó a dhiúltiú, beidh feidhm ag Airteagal 31(8) den 
Rialachán Airgeadais.

Tiocfaidh an cinneadh dá dtagraítear san ochtú fomhír i bhfeidhm más rud é nach 
ndiúltaíonn Parlaimint na hEorpa ná an Chomhairle don togra le haghaidh aistriú 
laistigh den tréimhse dá dtagraítear sa deichiú fomhír.

7. Féadfaidh an Ballstát lena mbaineann, tráth ar bith, fógra foirmiúil a chur faoi 
bhráid an Choimisiúin ina n-áireofar fianaise chun a thaispeáint go ndearnadh an 
t-easnamh ginearálaithe i ndáil leis an smacht reachta a leigheas nó nach ann dó a 
thuilleadh.

Arna iarraidh sin don Bhallstát lena mbaineann nó ar a thionscnamh féin, 
déanfaidh an Coimisiún measúnú ar chúrsaí sa Bhallstát lena mbaineann laistigh 
de theorainn ama tháscach aon mhíosa amháin agus, in aon chás, laistigh de 
thréimhse réasúnach ama ón dáta a gheofar an fógra foirmiúil. A luaithe nach 
mbeidh na heasnaimh ghinearálaithe i ndáil leis an smacht reachta a bhí ina 
bhforas le bearta dá dtagraítear i mír 5 ann a thuilleadh, go hiomlán nó i bpáirt, 
déanfaidh an Coimisiún cinneadh a ghlacadh gan mhoill lena ndéanfar na bearta 
sin a chur i leataobh go hiomlán nó i bpáirt. Déanfaidh an Coimisiún, an tráth 
céanna a ghlacfaidh sé a chinneadh, togra a chur faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle chun deireadh a chur leis an gcúlchiste buiséadach dá 
dtagraítear i mír 6, go hiomlán nó i bpáirt. Beidh feidhm ag an nós imeachta a 
leagtar amach i mír 5.

CAIBIDIL II

Ranníocaíocht airgeadais, an próiseas leithdháilte agus iasachtaí

Airteagal 10
An ranníocaíocht uasta airgeadais

Déanfar ranníocaíocht airgeadais uasta a ríomh do gach Ballstát le haghaidh leithdháileadh an 
mhéid dá dtagraítear in Airteagal 5(1)(a), agus úsáid á baint as an modheolaíocht a leagtar 
amach in Iarscríbhinn I, bunaithe ar an daonra, ar inbhéartach na hOlltáirgeachta Intíre (OTI) 
per capita, ▌ ar ráta coibhneasta dífhostaíochta gach Ballstáit agus ar an gcaillteanas carnach 
in OTI iarbhír arna bhreathnú thar thréimhse 2020-2021 i gcomparáid le 2019.

Le linn na tréimhse 2021-2022, déanfar an ranníocaíocht airgeadais uasta a ríomh, agus 
úsáid á baint as an modheolaíocht a leagtar amach in Iarscríbhinn I, bunaithe ar an daonra, 
ar inbhéartach an OTI per capita agus ar ráta coibhneasta dífhostaíochta gach Ballstáit don 
tréimhse 2015-2019.

Don tréimhse 2023-2024, déanfar an ranníocaíocht airgeadais uasta a ríomh, agus úsáid á 
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baint as an modheolaíocht a leagtar amach in Iarscríbhinn I, bunaithe ar an daonra, ar 
inbhéartach an OTI per capita, agus ar an gcaillteanas carnach in OTI iarbhír arna 
bhreathnú thar thréimhse 2020-2021 i gcomparáid le 2019 agus déanfar í a ríomh faoin 
30 Meitheamh 2022.

Airteagal 11
Leithdháileadh na ranníocaíochta airgeadais

1. Don tréimhse go dtí an 31 Nollaig 2022, cuirfidh an Coimisiún EUR 337 968 000 000 
ar fáil le leithdháileadh, dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 5(1). Féadfaidh gach 
Ballstát iarratais suas lena ranníocaíocht uasta, dá dtagraítear in Airteagal 10, a chur 
isteach chun a bpleananna téarnaimh agus athléimneachta a chur chun feidhme.

2. Ar feadh tréimhse a thosóidh tar éis an 31 Nollaig 2022 go dtí an 31 Nollaig 2024 agus 
i gcás ina bhfuil acmhainní airgeadais ar fáil, féadfaidh an Coimisiún glaonna a eagrú 
i gcomhréir le féilire an tSeimeastair Eorpaigh. Chuige sin, foilseoidh sé féilire 
tháscach na nglaonna a bheidh le heagrú le linn na tréimhse sin, agus léireoidh sé, ag 
gach glao, an méid atá ar fáil le leithdháileadh. Féadfaidh gach Ballstát a mholadh go 
bhfaighidís suas le huasmhéid a chomhfhreagraíonn don sciar leithdháilte den mhéid 
atá ar fáil dóibh le leithdháileadh, dá dtagraítear in Iarscríbhinn I, chun an plean 
téarnaimh agus athléimneachta a chur chun feidhme.

Airteagal 12
Iasachtaí

1. Arna iarraidh sin do Bhallstát, agus go dtí an 31 Nollaig 2024, féadfaidh an Coimisiún 
tacaíocht iasachta a dheonú don Bhallstát lena mbaineann chun a phleananna 
téarnaimh agus athléimneachta a chur chun feidhme. 

2. An tráth céanna le tíolacadh plean téarnaimh agus athléimneachta dá dtagraítear in 
Airteagal 15 nó ag tráth éigin eile suas go dtí an 31 Lúnasa 2024, féadfaidh Ballstát 
iasacht a iarraidh. Sa chás deireanach, beidh plean athbhreithnithe, garspriocanna agus 
spriocanna breise san áireamh, ag gabháil leis an iarraidh sin.

3. Leis an iarraidh ar iasacht ó Bhallstát, leagfar amach: 

(a) na fáthanna atá leis an tacaíocht iasachta, arb iad na riachtanais airgeadais 
bhreise an t-údar cuí atá leo agus a bhaineann le hathchóirithe agus 
infheistíochtaí breise; 

(b) na hathchóirithe agus na hinfheistíochtaí breise i gcomhréir le hAirteagal 15; 

(c) costas is airde an phlean téarnaimh agus athléimneachta lena mbaineann le hais 
mhéid na ranníocaíochta uasta dá dtagraítear in Airteagal 10, nó le hais na 
ranníocaíochta arna leithdháileadh ar an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
ar bhonn Airteagal 17(3)(b);

(ca) faisnéis faoin gcaoi a n-oireann an iarraidh ar iasacht do phleanáil 
fhoriomlán airgeadais an Bhallstáit agus do chuspóir ginearálta na mbeartas 
fónta fioscach.

4. An tacaíocht iasachta do phlean téarnaimh agus athléimneachta an Bhallstáit lena 
mbaineann, ní mó ná an difríocht idir méid iomlán an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta arna athbhreithniú i gcás inarb ábhartha a bheidh sé, agus an 
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ranníocaíocht uasta dá dtagraítear in Airteagal 10. Ní mó ná 6.8 % d’Ollioncam 
Náisiúnta an Bhallstáit a bheidh méid uasta na hiasachta le gach Ballstát.

5. De mhaolú ar mhír 4, faoi réir infhaighteacht acmhainní agus in imthosca eisceachtúla, 
féadfar cur le méid na tacaíochta iasachta.

6. Eisíocfar an tacaíocht iasachta i dtráthchodanna faoi réir chomhlíonadh na 
ngarspriocanna agus na spriocanna i gcomhréir le hAirteagal 17(4)(g).

7. Is i gcomhréir le hAirteagal 17 a dhéanfaidh an Coimisiún cinneadh maidir le hiarraidh 
ar thacaíocht iasachta. I gcás inarb iomchuí, leasófar an plean téarnaimh agus 
athléimneachta dá réir.

Airteagal 13
Comhaontú iasachta

1. Sula ndéanfaidh sé comhaontú iasachta leis an mBallstát lena mbaineann, déanfaidh 
an Coimisiún measúnú le féachaint:

(a) an réasúnta agus an inchreidte an réasúnú le hiarraidh ar iasacht agus ar mhéid 
na hiasachta i ndáil leis na hathchóirithe agus infheistíochtaí breise; agus

(b) an gcomhlíonann na hathchóirithe agus infheistíochtaí breise na critéir a leagtar 
amach in Airteagal 16(3).

2. I gcás ina gcomhlíonann an iarraidh ar iasacht na critéir dá dtagraítear i mír 1, agus ar 
ghlacadh an chinnidh dá dtagraítear in Airteagal 17(2), déanfaidh an Coimisiún 
comhaontú iasachta leis an mBallstát lena mbaineann. Sa chomhaontú iasachta, anuas 
ar na gnéithe a leagtar síos in Airteagal 220(5) den Rialachán Airgeadais, beidh na 
gnéithe seo a leanas: 

(a) méid na hiasachta i euro, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, méid na 
tacaíochta iasachta réamh-mhaoinithe i gcomhréir le hAirteagal XX;

(b) an mheánaibíocht; ní bheidh Airteagal 220(2) den Rialachán Airgeadais 
ábhartha maidir leis an aibíocht sin;

(c) an fhoirmle phraghsála, agus tréimhse infhaighteachta na hiasachta;

(d) an t-uaslíon tráthchodanna agus an sceideal aisíocaíochta soiléir agus beacht;
(e) na gnéithe eile a bhfuil gá leo chun an tacaíocht iasachta a chur chun feidhme i 

ndáil leis na hathchóirithe agus na tionscadail infheistíochta lena mbaineann i 
gcomhréir leis an gcinneadh dá dtagraítear in Airteagal 17(2).

3. I gcomhréir le hAirteagal 220(5)(e) den Rialachán Airgeadais, is ar na Ballstáit is 
tairbhí a bheidh na costais a bhaineann le cistí a fháil ar iasacht le haghaidh na n-
iasachtaí dá dtagraítear san Airteagal seo.

4. Bunóidh an Coimisiún na socruithe is gá maidir le riar na n-oibríochtaí iasachta a 
bhaineann le hiasachtaí a dheonú i gcomhréir leis an Airteagal seo.

5. Ballstát a thairbhíonn d’iasacht a dheonaítear i gcomhréir leis an Airteagal seo, 
osclóidh sé cuntas tiomnaithe chun an iasacht a fhaightear a bhainistiú. Aistreoidh sé 
an caipiteal agus an t-ús atá dlite faoi aon iasacht lena mbaineann chuig cuntas arna 
shonrú ag an gCoimisiún i gcomhréir leis na socruithe arna gcur i bhfeidhm i 
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gcomhréir leis an mír roimhe fiche lá gnó TARGET2 roimh an dáta dlite 
comhfhreagrach.

Airteagal 13a
Athbhreithnithe agus tuarascálacha

1. Faoi dheireadh 2022 ar a dhéanaí, tíolacfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar chur 
chun feidhme na n-acmhainní dá dtagraítear i gCaibidil II den Rialachán seo. De 
réir mar is iomchuí, beidh togra reachtach le haghaidh athbhreithniú ar an 
Rialachán seo ag gabháil leis an meastóireacht éigeantach chun lánúsáid na n-
acmhainní a áirithiú.

2. Faoi dheireadh 2024 ar a dhéanaí, tíolacfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar chur 
chun feidhme na n-acmhainní dá dtagraítear i gCaibidil II den Rialachán seo. 
Beidh bearta is gá le haghaidh athbhreithniú a dhéanamh ar an Rialachán seo ag 
gabháil leis an meastóireacht éigeantach chun lánúsáid leithreasuithe faoi 
chomhair gealltanas a áirithiú.

CAIBIDIL III

Pleananna téarnaimh agus athléimneachta

Airteagal 14
Incháilitheacht

1. De bhun na dtosaíochtaí Eorpacha dá dtagraítear in Airteagal 3 agus na gcuspóirí a 
leagtar amach in Airteagal 4, ullmhóidh na Ballstáit pleananna náisiúnta téarnaimh 
agus athléimneachta. Leagfar amach sna pleananna sin clár oibre athchóirithe agus 
infheistíochta an Bhallstáit lena mbaineann le haghaidh na tréimhse ceithre bliana ina 
dhiaidh. Na pleananna téarnaimh agus athléimneachta atá i dteideal cistiú faoin 
ionstraim sin, beidh bearta le haghaidh athchóirithe agus tionscadail infheistíochta 
poiblí agus príobháidí a chur chun feidhme mar chuid díobh trí phacáiste 
cuimsitheach agus comhleanúnach. Le haghaidh pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a ullmhú, féadfaidh na Ballstáit úsáid a bhaint as an Ionstraim um 
Thacaíocht Theicniúil i gcomhréir le Rialachán XX/YYYY [lena mbunaítear an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil].
Bearta ar cuireadh tús leo ón 1 Feabhra 2020 ar aghaidh a bhaineann le 
hiarmhairtí eacnamaíocha agus sóisialta ghéarchéim COVID-19, beidh siad i 
dteideal tacaíocht a fháil ón tsaoráid téarnaimh agus athléimneachta, ar choinníoll 
go gcomhlíonann siad na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo.

2. Rannchuideoidh na pleananna téarnaimh agus athléimneachta leis na sé thosaíocht 
Eorpacha mar a shainítear iad in Airteagal 3, lena n-áirítear na sciartha caiteachais 
íosta a shainaithnítear in Airteagal 3, mar aon leis na cuspóirí ginearálta agus 
sonracha mar a shainítear in Airteagal 4 iad agus urramófar leo na prionsabail 
chothrománacha a bhunaítear faoi Airteagal 4a.

2a. I gcomhréir le raon feidhme na Saoráide, rannchuideoidh na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh a thabhairt go héifeachtach ar na dúshláin arna 
sainaithint sna moltaí tírshonracha ábhartha don Bhallstát lena mbaineann nó i 
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ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh go hoifigiúil ag an gCoimisiún i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, lena n-áirítear na moltaí ábhartha don 
limistéar euro mar a d’fhormhuinigh an Chomhairle iad.

2b. Beidh na pleananna téarnaimh agus athléimneachta comhsheasmhach freisin leis an 
bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit san áireamh ina gCláir Náisiúnta Athchóirithe faoin 
Seimeastar Eorpach, ina bpleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
nuashonruithe orthu faoi Rialachán (AE) 2018/199917, sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú Cóir18, sna pleananna maidir leis an Ráthaíocht 
don Aos Óg a chur chun feidhme agus sna comhaontuithe comhpháirteacha agus cláir 
oibríochtúla faoi chistí an Aontais agus i ngníomhaíochtaí a bhaineann le cur chun 
feidhme dhlí agus bheartais an Aontais.

2c. Beidh na pleananna téarnaimh agus athléimneachta comhsheasmhach le Straitéis 
an Aontais maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025, beidh siad bunaithe ar 
mheasúnú tionchair inscne ar na bearta atá beartaithe agus beidh 
príomhghníomhaíochtaí san áireamh iontu chun aghaidh a thabhairt go 
héifeachtach ar dhrochthionchar na géarchéime ar an gcomhionannas inscne i 
dteannta bearta le haghaidh príomhshruthú inscne. Beidh na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta comhsheasmhach freisin leis na straitéisí náisiúnta maidir le 
comhionannas inscne.

2d. Ní bheidh na pleananna téarnaimh agus athléimneachta ar neamhréir leis an 
Margadh Aonair.
3. I gcás ina bhfuil Ballstát díolmhaithe ó fhaireachán agus measúnú an tSeimeastair 

Eorpaigh ar bhonn Airteagal 12 de Rialachán (AE) 472/2013, nó i gcás ina bhfuil sé 
faoi réir faireachais faoi Rialachán (CE) Uimh. 332/2002 ón gComhairle, cuirfear na 
forálacha a leagtar amach sa rialachán seo i bhfeidhm ar an mBallstát lena mbaineann 
i ndáil leis na dúshláin agus na tosaíochtaí a sainaithníodh trí na bearta a leagtar amach 
faoi na rialacháin sin.

3a. Ní dhéanfaidh an plean náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta difear don cheart 
comhaontuithe comhchoiteanna a thabhairt i gcrích nó a fhorfheidhmiú nó 
gníomhaíocht chomhchoiteann a dhéanamh i gcomhréir le Cairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus i gcomhréir le dlí agus cleachtais an Aontais 
agus an dlí agus na cleachtais náisiúnta.

Airteagal 15
Plean téarnaimh agus athléimneachta

1. Ballstát ar mian leis ranníocaíocht airgeadais a fháil mar a cuireadh ar fáil lena 
leithdháileadh i gcomhréir le hAirteagal 11(1), déanfaidh sé plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an Choimisiúin i gcomhréir le hAirteagal 14(1).

Tar éis don Choimisiún an méid dá dtagraítear in Airteagal 11(2) a chur ar fáil lena 
leithdháileadh, déanfaidh Ballstát, nuair is ábhartha, an plean téarnaimh agus 
athléimneachta dá dtagraítear i mír 1 a thabhairt cothrom le dáta agus a chur faoi 

17 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. 
18 […]
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bhráid an Choimisiúin chun an ranníocaíocht uasta airgeadais nuashonraithe arna 
ríomh i gcomhréir le hAirteagal 10(2) a chur san áireamh.

2. An plean téarnaimh agus athléimneachta a thíolacfaidh an Ballstát, tíolacfar é i 
dteannta an Chláir Náisiúnta Athchóirithe i ndoiciméad comhtháite aonair agus, de 
ghnáth, tíolacfar é go hoifigiúil faoin 30 Aibreán ar a dhéanaí. Féadfaidh Ballstát 
dréachtphlean a thíolacadh ón 15 Deireadh Fómhair den bhliain roimhe, in éineacht 
leis an dréachtbhuiséad don bhliain ina dhiaidh sin.

Déanfaidh Ballstát atá ag iarraidh tacaíocht a fháil faoin tSaoráid idirphlé il-
leibhéil a bhunú, ar idirphlé é ina mbeidh údaráis áitiúla agus réigiúnacha, 
comhpháirtithe sóisialta, eagraíocht na sochaí sibhialta, go háirithe eagraíochtaí 
don óige, geallsealbhóirí ábhartha eile agus an pobal i gcoitinne in ann páirt 
ghníomhach a ghlacadh agus ullmhúchán agus cur chun feidhme an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a phlé. Cuirfear an dréachtphlean faoi bhráid na 
n-údarás áitiúil agus réigiúnach, na gcomhpháirtithe sóisialta, eagraíochtaí na 
sochaí sibhialta, go háirithe eagraíochtaí don óige, na ngeallsealbhóirí ábhartha 
eile agus an phobail i gcoitinne le haghaidh comhairliúcháin roimh an dáta a 
chuirfear faoi bhráid an Choimisiúin é agus beidh 30 lá ar a laghad ag na 
comhpháirtithe sóisialta chun freagra i scríbhinn a thabhairt, i gcomhréir le 
prionsabal na comhpháirtíochta.

3. Beidh réasúnú agus bunús cuí ag dul leis an bplean téarnaimh agus athléimneachta. 
Leagfar amach na gnéithe seo a leanas, go háirithe, ann:

(a) míniú mionsonraithe ar an gcaoi a rannchuideoidh na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta agus na bearta iomchuí le gach ceann de na sé 
thosaíocht Eorpacha mar a shainítear in Airteagal 3 iad agus ar an gcaoi a 
rannchuideoidh siad le cuspóirí phointe b de mhír 1 d’Airteagal 4 agus nach 
mbeidh siad ar neamhréir leo;

(ab) i gcomhréir le raon feidhme na Saoráide, réasúnú leis an gcaoi a 
rannchuidíonn an plean le haghaidh a thabhairt go héifeachtach ar na 
dúshláin arna sainaithint sna moltaí tírshonracha ábhartha don Bhallstát 
lena mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh go hoifigiúil ag 
an gCoimisiún i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, lena n-áirítear na 
moltaí ábhartha don limistéar euro mar a d’fhormhuinigh an Chomhairle iad;

(ac) i gcás ina bhfuil Ballstát faoi réir míchothromaíochtaí nó míchothromaíochtaí 
iomarcacha, mar a chinn an Coimisiún tar éis athbhreithniú domhain a 
dhéanamh, míniú ar an gcaoi a bhfuil na moltaí a rinneadh faoi Airteagal 6 
de Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ag teacht leis na pleananna;

(ad)  míniú mionsonraithe ar an gcaoi a gcomhlíonann an plean na sciartha 
leithdháilte íosta le haghaidh gach ceann de na tosaíochtaí Eorpacha a 
bhunaítear faoi Airteagal 3;

(ae) míniú mionsonraithe ar an gcaoi a rannchuidíonn 40 % ar a laghad den 
mhéid arna iarraidh le haghaidh an phlean téarnaimh agus athléimneachta 
leis an bpríomhshruthú aeráide agus bithéagsúlachta trí úsáid a bhaint as an 
modheolaíocht rianaithe arna cur ar fáil ag an gCoimisiún. Sula dtiocfaidh 
an Rialachán i bhfeidhm, glacfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomh 



RR\1217780GA.docx 39/435 PE655.950v03-00

GA

tarmligthe, an mhodheolaíocht chomhfhreagrach agus úsáid á baint aige, de 
réir mar is iomchuí, as na critéir arna mbunú le tacsanomaíocht AE;

(af) míniú ar an gcaoi a bhfuiltear ag dréim leis go rannchuideoidh na bearta sa 
phlean le gníomhaíochtaí digiteacha agus an ionann iad agus méid arb ionann é 
agus 20 % ar a laghad de leithdháileadh iomlán an phlean, bunaithe ar an 
modheolaíocht maidir leis an gclibeáil dhigiteach a leagtar amach in 
Iarscríbhinn...; úsáidfear an mhodheolaíocht dá réir sin i gcás bearta nach féidir 
a shannadh go díreach do réimse idirghabhála a liostaítear sa tábla; féadfar na 
comhéifeachtaí le haghaidh na tacaíochta do na cuspóirí digiteacha a mhéadú i 
gcomhair infheistíochtaí aonair chun bearta tionlacain athchóirithe lena 
gcuirtear lena dtionchar ar na cuspóirí digiteacha a chur san áireamh;

(ag) míniú ar an gcaoi nach bhfuil na bearta ar neamhréir le leasanna 
straitéiseacha agus eacnamaíocha an Aontais, ar an gcaoi nach nglacann siad 
ionad an chaiteachais bhuiséadaigh náisiúnta athfhilltigh agus ar an gcaoi a 
n-urramaíonn siad prionsabal na breisíochta agus an prionsabal ‘gan dochar 
suntasach a dhéanamh’ i gcomhréir le hAirteagal 4a;

(ah) réasúnú leis an gcaoi a bhfuil an plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach le prionsabail Straitéis an Aontais maidir le Comhionannas 
Inscne 2020-2025, leis an straitéis náisiúnta um chomhionannas inscne agus 
le measúnú tionchair inscne agus míniú ar an gcaoi a bhfuiltear ag dréim leis 
go rannchuideoidh na bearta sa phlean leis an gcomhionannas inscne agus 
prionsabal an phríomhshruthaithe inscne a chur chun cinn agus le deireadh 
a chur leis an idirdhealú inscne nó leis na dúshláin a eascraíonn as;

▌

(d) Garspriocanna soiléire, spriocanna soiléire agus amchlár táscach atá beartaithe 
chun na hathchóirithe a chur chun feidhme thar uastréimhse ceithre bliana, agus 
na hinfheistíochtaí a chur chun feidhme thar uastréimhse seacht mbliana;

(da) réasúnú leis an gcaoi a bhfuil na pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
ina bpacáiste cuimsitheach athchóirithe agus infheistíochta agus an chaoi a 
bhfuil siad comhsheasmhach agus na sineirgí a bhfuiltear ag dréim leo le 
pleananna, straitéisí agus cláir a leagtar síos i ndoiciméid dá dtagraítear in 
Airteagal 14(2b);

(e) na tionscadail infheistíochta poiblí agus príobháidí atá beartaithe, agus faoin 
tréimhse infheistíochta ghaolmhar agus na tagairtí do rannpháirtíocht na 
gcomhpháirtithe príobháideacha, i gcás inarb ábhartha;

(ea) i gcás nach bhfuil na bearta dá bhforáiltear sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta díolmhaithe ón oibleagáid fógra a thabhairt faoi Státchabhair 
dá dtagraítear i mír 3 Airteagal 108 CFAE i gcomhréir le Rialachán (AE) 
Uimh. 651/2014 ón gCoimisiún19, déanfaidh an Coimisiún anailís ar bhonn 
tosaíochta ar an bplean téarnaimh agus athléimneachta chun na gcríoch na 
rialacha maidir leis an Státchabhair agus an iomaíocht a chomhlíonadh;

19 Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena ndearbhaítear go bhfuil 
catagóirí áirithe cabhrach comhoiriúnach leis an margadh inmheánach i gcur i bhfeidhm Airteagal 107 agus 
Airteagal 108 den Chonradh (IO L 187, 26.6.2014, lch. 1).
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(f) costas iomlán measta na n-athchóirithe agus na n-infheistíochtaí arna 
gcumhdach faoin bplean téarnaimh agus athléimneachta a tíolacadh (a dtugtar 
‘costas iomlán measta an phlean téarnaimh agus athléimneachta’ air freisin) a 
bhfuil réasúnú soiléir leis arna bhailíochtú ag comhlacht poiblí neamhspleách 
agus míniú ar an gcaoi a bhfuil an costas i gcomhréir leis na tionchair shóisialta 
agus eacnamaíocha a bhfuiltear ag dréim leo ▌i gcomhréir le prionsabal na 
cost-éifeachtúlachta;

(g) i gcás inarb ábhartha, faisnéis faoin maoiniú de chuid an Aontais atá ann cheana 
nó atá beartaithe agus an nasc le hathchóirithe roimhe sin nó atá beartaithe 
faoi chuimsiú an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach nó na 
hIonstraime um Thacaíocht Theicniúil;

(h) na bearta tionlacain a bhféadfadh gá a bheith leo, lena n-áirítear tráthchlár na 
ngníomhaíochtaí beartais go léir;

(i) achoimre ar an idirphlé il-leibhéil dá dtagraítear i bhfomhír 2 de mhír 2, an 
chaoi ar cuireadh ionchur na ngeallsealbhóirí san áireamh agus, arna 
iarraidh sin do na geallsealbhóirí, féadfar a dtuairimí a chur i gceangal leis 
na pleananna náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta mar aon leis na 
mionsonraí, lena n-áirítear na garspriocanna agus spriocanna ábhartha, faoi 
na comhairliúcháin agus an t-idirphlé atá beartaithe maidir le cur chun 
feidhme an phlean téarnaimh agus athléimneachta;

(j) na socruithe inmheánacha chun faireachán éifeachtach a dhéanamh ar phlean 
téarnaimh agus athléimneachta an Bhallstáit lena mbaineann agus é a chur chun 
feidhme go héifeachtach, lena n-áirítear na garspriocanna agus spriocanna 
soiléire cáilíochtúla agus cainníochtúla atá molta, agus na táscairí gaolmhara, 
lena n-áirítear an chaoi a gcuireann an plean feabhas ar an bhfeidhmíocht 
thírbhunaithe faoin Scórchlár Sóisialta agus faoi scórchlár an nós imeachta 
um míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha;

(k) i gcás inarb iomchuí, an iarraidh ar thacaíocht iasachta agus na garspriocanna 
breise dá dtagraítear in Airteagal 12(2) agus (3) agus na gnéithe di; agus

(ka) míniú ar phleananna, córais agus bearta nithiúla an Bhallstáit le haghaidh 
coinbhleachtaí leasa, éilliú agus calaois a chosc, a bhrath agus a cheartú agus 
úsáid á baint as na cistí a thagann ón tSaoráid, lena n-áirítear na cistí sin a 
bhfuil sé mar aidhm leo cistiú dúbailte ó chláir eile de chuid an Aontais a 
sheachaint agus cistí a cailleadh, a íocadh go mícheart nó nár úsáideadh go 
cuí a aisghabháil agus, i gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí a fhorchur;

(kb) na socruithe arna ndéanamh ag Ballstáit chun a áirithiú nach mbeidh 
gnóthais is faighteoirí rannpháirteach in aon socruithe intuairiscithe cánach 
faoi Threoir (AE) 2018/822 i ndáil le socruithe trasteorann;

(l) aon fhaisnéis ábhartha eile.

4. In ullmhú tograí dóibh dá bplean téarnaimh agus athléimneachta, féadfaidh na Ballstáit 
a iarraidh ar an gCoimisiún malartú dea-chleachtas a eagrú chun gur féidir leis na 
Ballstáit iarrthacha tairbhiú de thaithí Ballstát eile. Ina theannta sin, féadfaidh Ballstáit 
tacaíocht theicniúil a iarraidh aon tráth i rith na bliana faoin Ionstraim um Thacaíocht 
Theicniúil i gcomhréir le rialachán na hionstraime sin. Leis an tacaíocht theicniúil, 
déanfar na rialacha agus cleachtais náisiúnta a bhaineann leis an gcómhargáil a 
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urramú go hiomlán. Ní féidir le gníomhaíochtaí tacaíochta teicniúla an bonn a bhaint 
ó ról na gcomhpháirtithe sóisialta ná neamhspleáchas na cómhargála a chur i mbaol.

4a. Chun níos mó trédhearcachta agus cuntasachta a áirithiú, tiocfaidh ionadaithe de 
chuid na mBallstát atá freagrach as an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
agus, i gcás inarb iomchuí, Institiúidí Fioscacha Neamhspleácha, a luaithe a iarrfar 
orthu, tiocfaidh siad os comhair na gcoistí inniúla i bParlaimint na hEorpa chun 
an plean téarnaimh agus athléimneachta a chur i láthair. Déanfaidh an Coimisiún 
faisnéis ábhartha a chur ar fáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle go 
comhuaineach agus ar théarmaí comhionanna.

Airteagal 16
Measúnú ón gCoimisiún

1. Agus measúnú á dhéanamh aige ar an bplean téarnaimh agus athléimneachta agus, i 
gcás inarb ábhartha, ar an nuashonrú air, arna thíolacadh ag an mBallstát i 
gcomhréir le hAirteagal 15(1), gníomhóidh an Coimisiún i ndlúthchomhar leis an 
mBallstát lena mbaineann. Féadfaidh an Coimisiún barúlacha a thabhairt nó faisnéis 
bhreise a lorg. Soláthróidh an Ballstát lena mbaineann an fhaisnéis bhreise a iarrtar, 
agus déanfaidh sé athbhreithniú ar an bplean, más gá, sula dtíolacfar go hoifigiúil é nó 
ina dhiaidh sin. Féadfaidh an Ballstát lena mbaineann agus an Coimisiún teacht ar 
chomhaontú síneadh a mhairfidh tréimhse réasúnta ama a chur leis an sprioc-am 
a leagtar amach in Airteagal 17(1) más gá.

1a. Déanfaidh an Coimisiún a chur san áireamh, sa mheastóireacht a dhéanfaidh sé, 
na sineirgí arna gcruthú idir na pleananna téarnaimh agus athléimneachta ó 
Bhallstáit éagsúla agus an chomhlánacht idir na pleananna sin agus pleananna 
infheistíochta eile ar an leibhéal náisiúnta.

2. Nuair a bheidh measúnú á dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus athléimneachta agus 
nuair a bheidh cinneadh á dhéanamh faoin méid a bheidh le leithdháileadh ar an 
mBallstát lena mbaineann, an fhaisnéis anailíseach a bhfuil fáil air faoin mBallstát lena 
mbaineann i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, cuirfidh an Coimisiún san 
áireamh í mar aon leis an réasúnú agus na gnéithe a sholáthair an Ballstát lena 
mbaineann, dá dtagraítear in Airteagal 15(3), agus aon fhaisnéis ábhartha eile lena n-
áirítear, go háirithe, an fhaisnéis atá i gClár Náisiúnta Athchóirithe an Bhallstáit lena 
mbaineann agus i bPlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide an Bhallstáit lena 
mbaineann agus, sna pleananna críochacha um aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú 
Cóir, i bpleananna cur chun feidhme na Ráthaíochta don Aos Óg agus, más 
ábhartha, faisnéis ó thacaíocht theicniúil a fuarthas tríd an Ionstraim um Thacaíocht 
Theicniúil.

Cuirfidh sé san áireamh freisin an fhaisnéis atá sa Tuarascáil Bhliantúil ar an 
Smacht Reachta, i Scórchlár Ceartais AE, i Scórchlár an Nós Imeachta um 
Míchothromaíochtaí Maicreacnamaíocha agus sa Scórchlár Sóisialta. Déanfaidh 
an Coimisiún measúnú tionchair inscne ar an bplean a éileamh freisin, ar measúnú 
é a dhéanfaidh saineolaithe neamhspleácha nó a dhéanfaidh sé féin.
Rachaidh an Coimisiún, i gcás inarb ábhartha, i gcomhairle leis na geallsealbhóirí 
ábhartha ar fud an Aontais chun a dtuairimí a fháil maidir le húinéireacht, 
comhsheasmhacht agus éifeachtacht an phlean náisiúnta téarnaimh agus 
athléimneachta.
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3. Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar éifeachtacht, éifeachtúlacht, ábharthacht agus 
comhleanúnachas an phlean téarnaimh agus athléimneachta agus, ▌chuige sin, 
cuirfidh sé na gnéithe seo a leanas san áireamh:
Déanfaidh an Coimisiún a mheas an gcomhlíonann gach plean téarnaimh agus 
athléimneachta na ceanglais seo a leanas:

(a) i dtaobh an rannchuidíonn an plean leis an bpríomhshruthú aeráide agus 
bithéagsúlachta le 40% ar a laghad dá mhéid agus an gcuirtear i bhfeidhm go 
cuí an mhodheolaíocht rianaithe dá dtagraítear in Airteagal 15(3)(ae);

(b) i dtaobh an rannchuidíonn an plean le gníomhaíochtaí digiteacha le 20% ar 
a laghad dá mhéid agus an gcuirtear i bhfeidhm go cuí an mhodheolaíocht 
rianaithe dá dtagraítear in Airteagal 15(3)(af);

(c) i dtaobh nach bhfuil aon bheart ar neamhréir le leasanna straitéiseacha agus 
eacnamaíocha an Aontais, nach nglacann sé ionad an chaiteachais 
bhuiséadaigh náisiúnta athfhilltigh agus an dtugann sé urraim do 
phrionsabal na breisíochta i gcomhréir le hAirteagal 4a; 

(d) i dtaobh an gcomhlíonann an plean na sciartha leithdháilte íosta le haghaidh 
gach ceann de na tosaíochtaí Eorpacha a bhunaítear faoi Airteagal 3; 

(e) i dtaobh an áirithíonn na socruithe arna ndéanamh ag na Ballstáit nach 
mbeidh gnóthais is faighteoirí rannpháirteach in aon socruithe intuairiscithe 
cánach faoi Threoir (AE) 2018/822 i ndáil le socruithe trasteorann;

▌

Éifeachtacht:
(f) i dtaobh an rannchuidíonn an plean téarnaimh agus athléimneachta le gach 

ceann de na sé thosaíocht Eorpacha mar a shainítear in Airteagal 3 iad agus 
an rannchuidíonn sé le cuspóirí phointe b de mhír 1 d’Airteagal 4 agus nach 
bhfuil sé ar neamhréir leo;

(g) i dtaobh ar cuireadh an t-idirphlé il-leibhéil dá dtagraítear i bhfomhír 2 de 
mhír 2 d’Airteagal 15 i gcrích agus an dtugtar deiseanna éifeachtacha do na 
geallsealbhóirí faoi seach páirt a ghlacadh in ullmhú agus i gcur chun 
feidhme an phlean téarnaimh agus athléimneachta;

(h) i dtaobh an meastar go n-áiritheofar leis na socruithe atá molta ag na Ballstáit 
lena mbaineann go ndéanfar faireachán éifeachtach ar an bplean téarnaimh 
agus athléimneachta agus an gcuirfear chun feidhme go héifeachtach é, lena n-
áirítear na garspriocanna agus spriocanna soiléire cáilíochtúla agus 
cainníochtúla atá molta, agus na táscairí gaolmhara, agus an gcuireann an 
plean feabhas ar an bhfeidhmíocht thírbhunaithe faoin Scórchlár Sóisialta 
agus faoi scórchlár an nós imeachta um míchothromaíochtaí 
maicreacnamaíocha;

(i) an meastar go mbeidh tionchar buan ag an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta ar an mBallstát lena mbaineann;

(j) i dtaobh an áirítear sa phlean téarnaimh agus athléimneachta infheistíochtaí i 
dtionscadail trasteorann nó uile-Eorpacha, i gcás inarb ábhartha, agus srianta 
na mBallstát a thagann óna suíomh geografach á gcur san áireamh;
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Éifeachtúlacht:
(k) i dtaobh an bhfuil an réasúnú arna sholáthar ag an mBallstát maidir le méid 

chostais iomlána mheasta an phlean téarnaimh agus athléimneachta arna 
thíolacadh réasúnta agus inchreidte agus an bhfuil sé i gcomhréir leis na 
tionchair shóisialta agus eacnamaíocha a bhfuiltear ag dréim leo ▌i gcomhréir 
le prionsabal na cost-éifeachtúlachta;

(l) i dtaobh an bhfuiltear ag dréim leis, leis an socrú a mhol na Ballstáit lena 
mbaineann, go ndéanfar coinbhleachtaí leasa, éilliú agus calaois a chosc, a 
bhrath agus a cheartú agus úsáid á baint as na cistí a thagann ón tSaoráid, 
lena n-áirítear na cistí sin a bhfuil sé mar aidhm leo cistiú dúbailte ó chláir 
eile de chuid an Aontais a sheachaint;

Ábharthacht:
(m) i dtaobh an bhfuil bearta sa phlean a rannchuidíonn go héifeachtach, i gcomhréir 

le raon feidhme na Saoráide, le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin arna 
sainaithint sna moltaí tírshonracha ábhartha atá dírithe ar an mBallstát lena 
mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh go hoifigiúil ag an 
gCoimisiún i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, lena n-áirítear na moltaí 
ábhartha don limistéar euro mar a d’fhormhuinigh an Chomhairle iad;

(n) i dtaobh an bhfuil an plean, i gcás ina bhfuil Ballstát faoi réir 
míchothromaíochtaí nó míchothromaíochtaí iomarcacha, mar a chinn an 
Coimisiún tar éis athbhreithniú domhain a dhéanamh, ag teacht leis na moltaí 
a rinneadh faoi Airteagal 6 de Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011;

(o) i dtaobh an bhfuil faisnéis chruinn dá dtagraítear in Airteagal 15 sa phlean;

Comhleanúnachas:
(p) i dtaobh an pacáiste cuimsitheach athchóirithe agus infheistíochta é an plean 

agus an soláthraítear comhsheasmhacht agus sineirgí dá dtagraítear in 
Airteagal 14(2b) leis na socruithe;

(q) i dtaobh an bhfuil an plean comhsheasmhach le prionsabail Straitéis an 
Aontais maidir le Comhionannas Inscne 2020-2025 agus leis an straitéis 
náisiúnta um chomhionannas inscne, an ndearnadh measúnú tionchair 
inscne agus an bhfuiltear ag dréim leis go rannchuideoidh na bearta sa phlean 
leis an gcomhionannas inscne agus prionsabal an phríomhshruthaithe inscne 
a chur chun cinn agus le deireadh a chur leis an idirdhealú inscne nó leis na 
dúshláin a eascraíonn as.

Cuirfear na critéir mheasúnaithe sin i bhfeidhm i gcomhréir le hIarscríbhinn II.
4. I gcás inar iarr an Ballstát lena mbaineann tacaíocht iasachta dá dtagraítear in 

Airteagal 12, déanfaidh an Coimisiún a mheasúnú an gcomhlíonann an iarraidh ar 
thacaíocht iasachta na critéir a leagtar amach in Airteagal 13(1), go háirithe an 
gcomhlíonann na hathchóirithe agus na hinfheistíochtaí breise a bhaineann leis an 
iarraidh iasachta na critéir mheasúnaithe faoi mhír 3.

4a. I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún measúnú diúltach ar phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, cuirfidh sé an measúnú sin agus réasúnú cuí leis in iúl laistigh den 
sprioc-am a leagtar amach in Airteagal 17(1).
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5. Chun críche measúnú a dhéanamh ar na pleananna téarnaimh agus athléimneachta arna 
dtíolacadh ag na Ballstáit, féadfaidh an Coimisiún cúnamh a fháil ó shaineolaithe, lena 
n-áirítear saineolaithe arna gceapadh ag Parlaimint na hEorpa.

Airteagal 17
Cinneadh ón gCoimisiún

1. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh laistigh de dhá mhí ó thíolacadh oifigiúil an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta ag an mBallstát, trí bhíthin gníomh tarmligthe i 
gcomhréir le hAirteagal 25a. I gcás ina mbeidh toradh dearfach ar an measúnú a 
dhéanfaidh an Coimisiún ar phlean téarnaimh agus athléimneachta, leagfar amach leis 
an gcinneadh sin na hathchóirithe agus na tionscadail infheistíochta a bheidh le cur 
chun feidhme ag an mBallstát, lena n-áirítear na garspriocanna agus spriocanna nach 
mór a bheith curtha chun feidhme chun go n-eisíocfar tráthchuid na ranníocaíochta 
airgeadais arna leithdháileadh i gcomhréir le hAirteagal 11.

2. I gcás ina n-iarrann an Ballstát lena mbaineann tacaíocht iasachta, leagfar amach sa 
chinneadh freisin méid na tacaíochta iasachta dá dtagraítear in Airteagal 12(4) agus 
(5) agus na hathchóirithe breise agus na tionscadail infheistíochta atá le leagan amach 
ag an mBallstát arna gcumhdach leis an tacaíocht iasachta sin, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus spriocanna breise. 

3. Déanfar méid na rannaíocaíochta airgeadais le haghaidh pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a chomhlíonann na critéir a leagtar amach in Airteagal 16(3) ▌a 
shocrú mar seo a leanas:

(a) i gcás ina gcomhlíonann an plean téarnaimh agus athléimneachta go sásúil na 
critéir a leagtar amach in Airteagal 16(3), agus ina bhfuil méid chostais mheasta 
iomlána an phlean téarnaimh agus athléimneachta comhionann le, nó níos airde 
ná, an ranníocaíocht uasta airgeadais le haghaidh an Bhallstáit sin dá dtagraítear 
in Airteagal 10, beidh an ranníocaíocht airgeadais uasta a leithdháiltear ar an 
mBallstát lena mbaineann comhionann le méid iomlán na ranníocaíochta 
airgeadais uasta dá dtagraítear in Airteagal 10;

(b) i gcás ina gcomhlíonann an plean téarnaimh agus athléimneachta go sásúil na 
critéir a leagtar amach in Airteagal 16(3), agus ina bhfuil méid chostais mheasta 
iomlána an phlean téarnaimh agus athléimneachta níos ísle ná an ranníocaíocht 
uasta airgeadais le haghaidh an Bhallstáit sin dá dtagraítear in Airteagal 10, 
beidh an ranníocaíocht airgeadais uasta a leithdháiltear ar an mBallstát lena 
mbaineann comhionann le méid chostais mheasta iomlána an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta;

(ba) i gcás ina gcomhlíonann an plean téarnaimh agus athléimneachta go sásúil 
na critéir a leagtar amach in Airteagal 16(3), agus ina bhfaigheann an plean 
gach B os cionn dhá B le haghaidh na gcritéar i bpointí h, i, l, m, p a leagtar 
amach in Airteagal 16(3), déanfar an leithdháileadh airgeadais a laghdú 2 % 
in aghaidh an chritéir agus ní bheidh an laghdú foriomlán níos mó ná 6 % 
den leithdháileadh airgeadais iomlán;

(c) i gcás nach gcomhlíonann an plean téarnaimh agus athléimneachta go sásúil na 
critéir a leagtar amach in Airteagal 16(3), ní dhéanfar aon ranníocaíocht 
airgeadais a leithdháileadh ar an mBallstát lena mbaineann. Féadfaidh an 
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Ballstát lena mbaineann iarraidh a dhéanamh ar thacaíocht theicniúil mar 
chuid den Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil, chun go mbeifear in ann an 
togra a ullmhú ar bhealach níos fearr sna timthriallacha a dhéanfar ina 
dhiaidh sin.

4. An cinneadh dá dtagraítear i mír 1, leagfar síos leis freisin:

(a) an ranníocaíocht atá le híoc i dtráthchodanna amháin nuair a bheidh na 
garspriocanna agus spriocanna ábhartha arna sainaithint curtha chun feidhme go 
sásúil ag an mBallstát i ndáil le cur chun feidhme an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta;

(aa) an ranníocaíocht airgeadais agus, i gcás inarb infheidhme, méid na tacaíochta 
iasachta atá le híoc mar réamh-mhaoiniú i gcomhréir le hAirteagal 11a tar éis 
don phlean téarnaimh agus athléimneachta a bheith formheasta;

(b) an tuairisc ar na leasuithe agus na tionscadail infheistíochta agus méid chostas 
measta iomlán an phlean téarnaimh agus athléimneachta; 

(c) an tréimhse le haghaidh chur chun feidhme an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta mar seo a leanas: 

(1) maidir leis an infheistíocht a thabhairt chun críche, ní mór go gcríochnódh 
an tréimhse infheistíochta nach mór an tionscadal infheistíochta a chur 
chun feidhme laistigh di tráth nach déanaí ná seacht mbliana tar éis 
ghlacadh an chinnidh;

(2) maidir leis na hathchóirithe a thabhairt chun críche, ní mór go gcríochnódh 
an tréimhse infheistíochta nach mór na hathchóirithe a chur chun feidhme 
laistigh di tráth nach déanaí ná ceithre bliana tar éis ghlacadh an chinnidh.

(d) na socruithe agus an tráthchlár chun faireachán éifeachtach a dhéanamh ar an 
bplean téarnaimh agus athléimneachta agus é a chur chun feidhme go 
héifeachtach, lena n-áirítear na garspriocanna agus spriocanna soiléire 
cáilíochtúla agus cainníochtúla agus, i gcás inarb ábhartha, na bearta a 
éilítear chun Airteagal 19 a chomhlíonadh;

(e) na táscairí ábhartha a bhaineann le comhlíonadh na ngarspriocanna agus na 
spriocanna beartaithe, lena n-áirítear an mhodheolaíocht chun comhlíonadh 
na spriocanna maidir le caiteachas aeráide agus comhshaoil, dá dtagraítear 
in Airteagal 15, a thomhas; agus

(f) na socruithe chun rochtain iomlán ar na bunsonraí agus tuarascálacha ábhartha 
a sholáthar don Choimisiún;

(g) i gcás inarb iomchuí, méid na hiasachta atá le haisíoc i dtráthchodanna agus na 
garspriocanna agus spriocanna breise a bhaineann le heisíoc na tacaíochta 
iasachta.

5. I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún measúnú diúltach ar phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, cuirfidh sé an measúnú sin agus réasúnú cuí leis in iúl laistigh de dhá 
mhí ó thíolacadh an togra ag an mBallstát. Sa teachtaireacht sin, áireofar freisin 
moladh go mbainfeadh an Ballstát úsáid as an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil 
i gcomhréir le Rialachán XX/YYYY [lena mbunaítear an Ionstraim um Thacaíocht 
Theicniúil] chun an plean téarnaimh agus athléimneachta a leasú nó a ionadú i 
gcomhréir le hAirteagal 18 den Rialachán seo. Tar éis dó iarraidh a fháil ó 
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Pharlaimint na hEorpa, tiocfaidh an Coimisiún os comhair na gcoistí inniúla chun 
mínithe a chur i láthair maidir leis an measúnú diúltach ar an bplean téarnaimh 
agus athléimneachta. Déanfaidh an Coimisiún faisnéis ábhartha a chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle go comhuaineach agus ar théarmaí 
comhionanna.

6. Na socruithe agus an tráthchlár le haghaidh an chur chun feidhme dá dtagraítear i 
bpointe (d), na táscairí ábhartha a bhaineann le comhlíonadh na ngarspriocanna agus 
na spriocanna atá beartaithe dá dtagraítear i bpointe (e), na socruithe chun rochtain ar 
na bunsonraí ábhartha a sholáthar don Choimisiún dá dtagraítear i bpointe (f), agus, i 
gcás inarb iomchuí, na garspriocanna agus spriocanna breise a bhaineann le heisíoc na 
tacaíochta iasachta dá dtagraítear i bpointe (g) de mhír 4 den Airteagal seo, léireofar 
iad tuilleadh i socrúchán oibríochtúil a bheith le comhaontú ag an mBallstát lena 
mbaineann agus ag an gCoimisiún tar éis ghlacadh an chinnidh dá dtagraítear i mír 1 
den Airteagal seo. Déanfaidh an Coimisiún an plean a glacadh agus an fhaisnéis 
ábhartha eile go léir, lena n-áirítear an comhaontú oibríochtúil dá dtagraítear i 
mír 6, a chur ar fáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle, go 
comhuaineach agus ar théarmaí comhionanna, díreach i ndiaidh an chinnidh agus 
an fhoilsithe ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin. Déanfaidh an Coimisiún, trí 
bhíthin an ghnímh tharmligthe dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, a bhfuil sna 
socruithe oibríochtúla a shonrú d’fhonn comhleanúnachas agus 
inchomparáideacht phleananna téarnaimh agus athléimneachta náisiúnta na 
mBallstát a chothú agus sonraí caighdeánaithe a sholáthar le haghaidh an 
Scórchláir Téarnaimh agus Athléimneachta, dá dtagraítear in Airteagal 21a.

7. Déanfar na gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 a ghlacadh i 
gcomhréir le ▌hAirteagal 25(a).

Airteagal 18
Leasú ar phlean téarnaimh agus athléimneachta an Bhallstáit

1. I gcás nach bhféadfaidh an Ballstát lena mbaineann a phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, lena n-áirítear na garspriocanna agus spriocanna ábhartha, a bhaint 
amach a thuilleadh, go páirteach nó go hiomlán, de bharr imthosca oibiachtúla, nó i 
gcás ina mbeidh bearta tábhachtacha breise infheistíochta agus athchóirithe, atá i 
dteideal tacaíochta faoin Rialachán seo, sainaitheanta ag an mBallstát lena mbaineann, 
nó i gcás ina bhfuil sé ar intinn ag an mBallstát lena mbaineann toradh an 
mheasúnaithe de bhun Airteagail 16 agus 17 a fheabhsú go substaintiúil, féadfaidh an 
Ballstát lena mbaineann iarraidh réasúnaithe a chur faoi bhráid an Choimisiúin na 
cinntí dá dtagraítear in Airteagal 17(1) agus 17(2) a leasú nó a ionadú. Chuige sin, 
féadfaidh an Ballstát plean modhnaithe nó plean nua téarnaimh agus athléimneachta a 
mholadh. Féadfaidh an Ballstát cúnamh a iarraidh, aon tráth i rith na bliana, tríd 
an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil, i gcomhréir le Rialachán XX/YYYY [lena 
mbunaítear an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil] chun críche an plean 
téarnaimh agus athléimneachta a leasú nó a ionadú.

2. I gcás ina measann an Coimisiún go bhfuil údar cuí le leasú a dhéanamh ar an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta de bharr na gcúiseanna arna gcur chun cinn ag an 
mBallstát lena mbaineann, déanfaidh an Coimisiún an plean nua a mheas i gcomhréir 
le forálacha Airteagal 16, agus déanfaidh sé cinneadh nua i gcomhréir le hAirteagal 17 
laistigh de dhá mhí ó thíolacadh oifigiúil na hiarrata.
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3. I gcás ina measann an Coimisiún nach bhfuil údar cuí le leasú a dhéanamh ar an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta de bharr na gcúiseanna arna gcur chun cinn ag an 
mBallstát lena mbaineann, diúltóidh an Coimisiún don iarraidh laistigh de dhá mhí 
óna tíolacadh oifigiúil, tar éis dó deis a thabhairt don Bhallstát lena mbaineann a chuid 
barúlacha a chur i láthair laistigh de mhí amháin ó chonclúidí an Choimisiúin a chur 
in iúl. Tar éis dó iarraidh a fháil ó Pharlaimint na hEorpa, tiocfaidh an Coimisiún 
os comhair na gcoistí inniúla chun mínithe a chur i láthair maidir leis an measúnú 
diúltach ar an bplean téarnaimh agus athléimneachta.

3a. Déanfaidh na Ballstáit, i gcás inarb ábhartha, a bpleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a ailíniú, trí nuashonrú, i gcomhréir le sprioc aeráide 
nuashonraithe 2030 arna leagan síos sa Rialachán lena mbunaítear an creat chun 
aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 
(an Dlí Aeráide Eorpach) laistigh de shé mhí tar éis fhoilsiú an Rialacháin seo san 
Iris Oifigiúil. Déanfaidh an Coimisiún an plean téarnaimh agus athléimneachta a 
bheidh tugtha cothrom le dáta a mheasúnú i gcomhréir le forálacha Airteagal 16 
agus déanfaidh sé cinneadh nua i gcomhréir le hAirteagal 17 laistigh de dhá mhí ó 
thíolacadh oifigiúil na hiarrata.

CAIBIDIL IV

Forálacha airgeadais

Airteagal -19
Leasanna airgeadais an Aontais a chosaint

1. Agus an tSaoráid á cur chun feidhme, déanfaidh na Ballstáit, mar thairbhithe nó 
iasachtaithe cistí faoin tSaoráid, gach beart is gá chun leasanna airgeadais an 
Aontais a chosaint, agus go háirithe i ndáil lena áirithiú go mbeidh aon bheart chun 
athchóirithe agus tionscadail infheistíochta faoin bplean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur chun feidhme i gcomhréir le dlí an Aontais agus an dlí 
náisiúnta is infheidhme.

2. Leis na comhaontuithe dá dtagraítear in Airteagail 13(2) agus 19(1), forálfar 
d’oibleagáidí seo a leanas na mBallstát:

(a) a sheiceáil go rialta go ndearnadh an maoiniú a chuirtear ar fáil a úsáid mar 
is cuí i gcomhréir leis na rialacha uile is infheidhme agus go ndearnadh aon 
bheart chun athchóirithe agus tionscadail infheistíochta faoin bplean 
téarnaimh agus athléimneachta a chur chun feidhme, go ndearnadh go cuí é 
i gcomhréir leis na rialacha uile is infheidhme, lena n-áirítear dlí an Aontais 
agus an dlí náisiúnta;

(b) bearta iomchuí a dhéanamh chun calaois, éilliú agus coinbhleacht leasa mar 
a shainmhínítear in Airteagal 61(2) agus (3) den Rialachán Airgeadais iad, 
agus a ndéantar difear do leasanna airgeadais an Aontais leo, a chosc, a 
bhrath agus a cheartú, agus gníomhaíochtaí dlí a dhéanamh chun cistí a 
míleithreasaíodh a aisghabháil, lena n-áirítear i ndáil le haon bheart chun 
athchóirithe agus tionscadail infheistíochta faoin bplean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur chun feidhme;
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(c) an méid seo a leanas a chur le haon iarraidh ar íocaíocht:

(i) dearbhú bainistíochta gur úsáideadh na cistí chun na críche a beartaíodh 
dóibh, go bhfuil an fhaisnéis a cuireadh isteach in éineacht leis an iarraidh 
ar íocaíocht iomlán, cruinn agus iontaofa agus go dtugann na córais rialaithe 
a cuireadh ar bun na dearbhuithe is gá go ndearnadh na cistí a bhainistiú i 
gcomhréir leis na rialacha go léir is infheidhme, go háirithe na rialacha 
maidir le coinbhleacht leasa a sheachaint, calaois a chosc, éilliú agus cistiú 
dúbailte i gcomhréir le prionsabal na bainistíochta fónta airgeadais; agus 

(ii) cuntas mionsonraithe ar na hiniúchtaí, réasúnú iomchuí leis na meastacháin 
ar chostais arna mbailíochtú ag comhlacht poiblí neamhspleách, 
measúnuithe tionchair, ráitis airgeadais, agus faisnéis ábhartha eile, mar aon 
leis na rialuithe a rinneadh, go háirithe maidir le tionscadail infheistíochta, 
lena n-áirítear laigí a sainaithníodh agus aon ghníomhaíochtaí 
ceartaitheacha a rinneadh;

(d) chun críche iniúchadh agus rialú a dhéanamh ar úsáid cistí i ndáil le bearta 
chun athchóirithe agus tionscadail infheistíochta a chur chun feidhme faoin 
bplean téarnaimh agus athléimneachta, na catagóirí sonraí seo a leanas a 
bhailiú i bhformáid leictreonach i mbunachar sonraí aonair chun go mbeidh 
leibhéal inchomparáide rochtana ag comhlachtaí imscrúdaitheacha agus 
iniúchóireachta an Aontais, gan ualach riaracháin neamhriachtanach a 
chruthú:

(i) ainm fhaighteoir deiridh na gcistí;

(ii) ainm an chonraitheora agus an fhochonraitheora, i gcás inar údarás 
conarthach é faighteoir deiridh cistí i gcomhréir le foráil an Aontais nó foráil 
náisiúnta maidir le soláthar poiblí;

(iii) Céadainm nó céadainmneacha, sloinne nó sloinnte agus dáta breithe úinéir 
nó úinéirí tairbhiúla fhaighteoir na gcistí nó an chonraitheora, i gcomhréir le 
mír 6 d’Airteagal 3 de Threoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle20;

(iv) liosta d’aon bhearta le haghaidh leasuithe agus tionscadail infheistíochta a 
chur chun feidhme faoin bplean téarnaimh agus athléimneachta, méid iomlán 
an chistithe phoiblí, trí mhéid na gcistí a eisíocadh faoin tSaoráid agus faoi 
chistí eile an Aontais a léiriú;

(e) údarú sainráite a thabhairt don Choimisiún, OLAF, OIPE agus an Chúirt 
Iniúchóirí a gcearta a fheidhmiú mar a fhoráiltear le hAirteagal 129(1) den 
Rialachán Airgeadais agus oibleagáidí comhchosúla a fhorchur ar gach 
faighteoir deiridh cistí a eisíoctar as na bearta le haghaidh leasuithe agus 
tionscadail infheistíochta a chuimsítear sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur chun feidhme, nó ar gach duine nó eintiteas eile a 

20 Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le 
húsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, lena leasaítear 
Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear 
Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (IO 
L 141, 5.6.2015, lch. 73).
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bhfuil baint acu lena gcur chun feidhme;

(f) taifid a choinneáil i gcomhréir le hAirteagal 132 den Rialachán Airgeadais;

(fa) taifid a choinneáil i gcomhréir le hAirteagal 75 den Rialachán Airgeadais. 
Mar thoradh air sin, coinneofar doiciméid a bhaineann le cur chun feidhme 
an bhuiséid go ceann cúig bliana ar a laghad ón dáta a thabharfaidh 
Parlaimint na hEorpa urscaoileadh. In aon chás, déanfar doiciméid a 
bhaineann le hoibríochtaí a choinneáil go deireadh na bliana tar éis na bliana 
inar dúnadh na hoibríochtaí sin go críochnaitheach. I gcás imeachtaí 
dlíthiúla, cuirfear an tréimhse ama ar fionraí go dtí go mbeidh an deis 
dheireanach achomharc breithiúnach a dhéanamh imithe in éag.

(g) déanfar sonraí pearsanta i ndoiciméid tacaíochta a scriosadh, i gcás inar 
féidir, murar gá na sonraí chun críoch urscaoilte bhuiséadaigh, rialaithe agus 
iniúchóireachta. Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle,21 beidh feidhm aige maidir le sonraí tráchta a chaomhnú.

3. Is iad na Ballstáit na comhpháirtithe cur chun feidhme agus déanfaidh siad faisnéis 
fúthu siúd a fhaigheann cistiú le haghaidh tionscadal atá cumhdaithe faoin 
tSaoráid a rianú, a bhailiú agus a stóráil.

Tá an Coimisiún freagrach don údarás buiséadach i gcónaí i gcomhthéacs an nós 
imeachta bhliantúil um urscaoileadh, agus cuireann sé an tSaoráid faoi réir nós 
imeachta tiomnaithe um urscaoileadh i gcaibidil ar leithligh den tuarascáil ón 
gCoimisiún maidir le meastóireacht ar an urscaoileadh faoi Airteagal 318 CFAE.

4. Tá na cistí de chuid an Aontais a eisíoctar faoin tSaoráid faoi réir iniúchadh 
seachtrach Chúirt Iniúchóirí na hEorpa i gcomhréir le hAirteagal 287 CFAE.

5. Tabharfaidh na Ballstáit údarú sainráite faoin Rialachán seo don Choimisiún, do 
OLAF, do OIPE agus don Chúirt Iniúchóirí a gcearta a fheidhmiú mar a fhoráiltear 
in Airteagal 129(1) den Rialachán Airgeadais.

Féadfaidh OLAF imscrúduithe riaracháin a dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha 
agus cigireachtaí ar an láthair, i gcomhréir leis na forálacha agus na nósanna 
imeachta a leagtar síos i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 agus Rialachán 
(Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, 
éilliú nó aon ghníomhaíocht mhídhleathach eile a dhéanann difear do leasanna 
airgeadais an Aontais i ndáil le tacaíocht faoin tSaoráid.

Déanfaidh an Coimisiún bearta frithchalaoise éifeachtacha agus comhréireacha a 
chur i bhfeidhm, agus na rioscaí a sainaithníodh á gcur san áireamh. Chun na 
críche sin, déanfaidh an Coimisiún córais TF atá ann cheana a fhorbairt nó a 
oiriúnú chun córas tuairiscithe feidhmíochta digití a chruthú lenar féidir 
faireachán a dhéanamh ar neamhrialtachtaí nó ar chalaois agus iad a bhrath agus 
a thuairisciú.

6. Déanfar foráil freisin sna comhaontuithe dá dtagraítear in Airteagal 13(2) agus in 

21 Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 
2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, 
oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-
aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 
39).



PE655.950v03-00 50/435 RR\1217780GA.docx

GA

Airteagal 19(1) maidir le ceart an Choimisiúin an tacaíocht faoin tSaoráid a laghdú 
go comhréireach agus aon suim atá dlite do bhuiséad an Aontais a aisghabháil nó 
aisíoc luath na hiasachta a iarraidh, i gcásanna calaoise, éillithe agus coinbhleachta 
leasa a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais, nó i gcás sárú 
oibleagáidí a eascróidh as na comhaontuithe sin.

Agus cinneadh á dhéanamh aige faoi mhéid na haisghabhála, faoin laghdú nó faoin 
méid a bheidh le haisíoc go luath, urramóidh an Coimisiún prionsabal na 
comhréireachta agus cuirfidh sé i gcuntas tromchúis na calaoise, an éillithe, agus 
na coinbhleachta leasa a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais, nó an 
sárú ar oibleagáidí. Tabharfar an deis don Bhallstát a chuid barúlacha a thíolacadh 
sula ndéanfar an laghdú nó sula n-iarrfar aisíocaíocht luath.

Airteagal 19
An ranníocaíocht airgeadais faoi chomhair gealltanas

1. Is gealltanas dlíthiúil laistigh de bhrí an Rialacháin Airgeadais a bheidh sa chinneadh 
▌dá dtagraítear in Airteagal 17(1), a bhféadfar é a bhunú ar ghealltanais ilréimseacha. 
I gcás inarb iomchuí, féadfar gealltanais bhuiséadacha a mhiondealú i dtráthchodanna 
bliantúla thar roinnt blianta.

1a. Féadfar gealltanais bhuiséadacha a bheith bunaithe ar cheanglais iomlána agus, i 
gcás inarb iomchuí, féadfar iad a mhiondealú i dtráthchodanna bliantúla thar 
roinnt blianta.

Airteagal 19a
Rialacha maidir ranníocaíochtaí airgeadais a íoc, a chur ar fionraí agus a chur ar ceal

2. Íocfar ranníocaíochtaí faoin Airteagal seo leis an mBallstát lena mbaineann i 
gcomhréir leis na leithreasuithe buiséadacha agus faoi réir an chistithe a bheidh ar fáil. 
Déanfar na cinntí ▌dá dtagraítear san Airteagal seo a ghlacadh i gcomhréir le 
▌hAirteagal 25(a).

2a. In 2021, faoi réir ghlacadh an ghealltanais dhlíthiúil dá dtagraítear in 
Airteagal 19(1) den Rialachán seo ag an gCoimisiún, agus arna iarraidh sin ag 
Ballstáit in éineacht leis an bplean téarnaimh agus athléimneachta, déanfaidh an 
Coimisiún íocaíocht réamh-mhaoinithe a bheidh comhionann le méid suas le 20 % 
den ghealltanas dlíthiúil i bhfoirm tacaíocht neamh-inaisíoctha, agus, i gcás inarb 
infheidhme, suas le 20 % den tacaíocht iasachta i bhfoirm iasachta mar a leagtar 
amach i gcomhréir le hAirteagal 19 den Rialachán seo. De mhaolú ar 
Airteagal 116(1) den Rialachán Airgeadais, déanfaidh an Coimisiún an íocaíocht 
chomhfhreagrach laistigh de 2 mhí tar éis dó an gealltanas dlíthiúil dá dtagraítear 
in Airteagal 19 den Rialachán seo a ghlacadh.

I gcásanna réamh-mhaoinithe faoi mhír 1, déanfar na ranníocaíochtaí airgeadais 
agus, i gcás inarb infheidhme, an tacaíocht iasachta atá le híoc dá dtagraítear in 
Airteagal 17(4)(a) a leithreasú go comhréireach.

Má tá méid réamh-mhaoinithe na ranníocaíochta airgeadais i bhfoirm tacaíochta 
neamh-inaisíoctha a íocadh in 2021 faoi mhír 1 níos mó ná 20 % den ranníocaíocht 
uasta airgeadais, arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 10(2), faoin 30 Meitheamh 
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2022, laghdófar an chéad eisíocaíocht eile a údarófar i gcomhréir le hAirteagal 
19a(3), agus más gá, na heisíocaíochtaí ina dhiaidh sin, go dtí go ndéanfar méid an 
bharrachais a fhritháireamh. I gcás nach leor na heisíocaíochtaí atá fágtha, 
aisíocfar méid an bharrachais.

2b. Déanfar foráil freisin sna comhaontuithe agus sna cinntí dá dtagraítear in 
Airteagal 13(2) agus in Airteagal 19(1) maidir le ceart an Choimisiúin an tacaíocht 
faoin tSaoráid a laghdú go comhréireach agus aon suim atá dlite do bhuiséad an 
Aontais a aisghabháil nó aisíoc luath na hiasachta a iarraidh, i gcásanna calaoise, 
éillithe agus coinbhleachta leasa a dhéanann difear do leasanna airgeadais an 
Aontais nach bhfuil ceartaithe ag an mBallstát, nó i gcás sárú tromchúiseach ar 
oibleagáidí a eascróidh as na comhaontuithe agus na cinntí sin.
Agus cinneadh á dhéanamh faoi mhéid na haisghabhála, faoin laghdú nó faoin 
méid a bheidh le haisíoc go luath, déanfaidh an Coimisiún prionsabal na 
comhréireachta a urramú agus cuirfidh sé san áireamh a thromchúisí atá an 
chalaois, an t-éilliú agus an choinbhleacht leasa a dhéanann difear do leasanna 
airgeadais an Aontais nó an sárú ar oibleagáidí. Tabharfar an deis don Bhallstát a 
chuid barúlacha a thíolacadh sula ndéanfar an laghdú nó sula n-iarrfar 
aisíocaíocht luath.

3. Agus an réamh-mhaoiniú faoi Airteagal 19(2a) á chur san áireamh, ar na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha comhaontaithe a chur i gcrích atá sonraithe 
sa phlean téarnaimh agus athléimneachta arna fhormheas i ngníomh tarmligthe an 
Choimisiún, cuirfidh an Ballstát lena mbaineann iarraidh chuí-réasúnaithe ar sciar de 
íocaíocht na ranníocaíochta airgeadais a chomhfhreagraíonn do chur chun feidhme 
na spriocanna agus na ngarspriocanna faoi bhráid an Choimisiúin. Déanfaidh na 
Ballstáit, i gcás inarb ábhartha, iarrataí den sórt sin a thíolacadh don Choimisiún ar 
bhonn leathbhliantúil. Déanfaidh an Coimisiún, laistigh de dhá mhí ón iarraidh a fháil, 
a mheasúnú ar cuireadh chun feidhme go sásúil na garspriocanna agus spriocanna 
ábhartha a leagtar amach sa chinneadh dá dtagraítear in Airteagal 17(1). Chun críocha 
an mheasúnaithe, cuirfear an socrúchán oibríochtúil dá dtagraítear in Airteagal 17(6) 
san áireamh freisin. Beidh eisíoc na gcistí ag teacht lena mhéid a rinneadh na 
garspriocanna agus na spriocanna a comhaontaíodh a chur chun feidhme. 
Féadfaidh an Coimisiún cúnamh a fháil ó shaineolaithe, lena n-áirítear saineolaithe 
arna gceapadh ag Parlaimint na hEorpa.

I gcás ina mbeidh toradh dearfach ar mheasúnú an Choimisiúin, glacfaidh sé cinneadh 
lena n-údarófar eisíoc na ranníocaíochta i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais. 
Níor cheart aon chinneadh íocaíochta a eisíoc ach amháin má tá na garspriocanna 
agus spriocanna ábhartha curtha chun feidhme, rud a léiríonn go bhfuil dul chun 
cinn intomhaiste déanta.

4. Más rud é, mar thoradh ar an measúnú dá dtagraítear i mír 3, go ndeimhníonn an 
Coimisiún nár cuireadh chun feidhme go sásúil na garspriocanna agus na spriocanna 
a leagtar amach sa chinneadh dá dtagraítear in Airteagal 17(1), cuirfear an chuid 
ábhartha den iarratas ar íocaíocht ▌ar fionraí. Féadfaidh an Ballstát lena mbaineann 
a chuid barúlacha a thíolacadh laistigh de mhí amháin ó mheasúnú an Choimisiúin a 
chur in iúl.

Ní chuirfear an fhionraí i leataobh ach amháin i gcás ina bhfuil na bearta is gá glactha 
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ag an mBallstát chun a áirithiú go gcuirfear na garspriocanna agus na spriocanna dá 
dtagraítear in Airteagal 17(1) chun feidhme go sásúil.

5. De mhaolú ar Airteagal 116(2) den Rialachán Airgeadais, cuirfear tús leis an 
spriocdháta le haghaidh íocaíochta ón dáta a chuirfear an toradh dearfach in iúl don 
Bhallstát lena mbaineann de bhun an dara fomhír de mhír 3, nó ón dáta a chuirfear in 
iúl go bhfuil fionraí á cur i leataobh de bhun an dara fomhír de mhír 4. 

6. I gcás nach ndearna an Ballstát lena mbaineann na bearta is gá laistigh de thréimhse sé 
mhí ón bhfionraí, déanfaidh an Coimisiún laghdú comhréireach ar mhéid na 
ranníocaíochta airgeadais de bhun Airteagal 14(1) den Rialachán Airgeadais tar éis dó 
deis a thabhairt don Bhallstát lena mbaineann a chuid barúlacha a chur i láthair laistigh 
de thréimhse dhá mhí tar éis don Choimisiún a chuid conclúidí a chur in iúl. 

7. Más rud é, laistigh d’ocht mí dhéag ó dháta glactha an chinnidh dá dtagraítear in 
Airteagal 17(1), nach bhfuil aon dul chun cinn inbhraite déanta ag an mBallstát lena 
mbaineann maidir le ceann ar bith de na garspriocanna agus de na spriocanna ábhartha, 
déanfaidh an Coimisiún na comhaontuithe nó na cinntí dá dtagraítear in 
Airteagal 13(2) agus in Airteagal 19(1) den Rialachán seo a fhoirceannadh agus 
saorfaidh an Coimisiún méid na ranníocaíochta airgeadais gan dochar 
d'Airteagal 14(3) den Rialachán Airgeadais. Déanfar aon réamh-mhaoiniú de bhun 
mhír 2a den Airteagal seo a aisghabháil ina iomláine.
Glacfaidh an Coimisiún cinneadh maidir le cealú na ranníocaíochta airgeadais agus, i 
gcás inarb infheidhme, maidir le haisghabháil an réamh-mhaoiniúcháin tar éis dó 
deis a thabhairt don Bhallstát lena mbaineann a chuid barúlacha a chur i láthair laistigh 
de thréimhse dhá mhí tar éis don Choimisiún a mheasúnú a chur in iúl an ndearnadh 
aon dul chun cinn inbhraite.

7a. I gcás imthosca eisceachtúla, féadfar glacadh an chinnidh lena n-údaraítear eisíoc na 
ranníocaíochta airgeadais i gcomhréir le hAirteagal 19a(3) a chur siar go ceann trí mhí 
ar a mhéad.

8. Tá feidhm mutatis mutandis ag forálacha an Airteagail seo maidir leis an tacaíocht 
iasachta bhreise i gcomhréir le forálacha an chomhaontaithe iasachta dá dtagraítear in 
Airteagal 13, agus i gcomhréir leis an gcinneadh dá dtagraítear in Airteagal 17(2). 

CAIBIDIL V

Tuairisciú agus Faisnéis

Airteagal 20
Tuairisciú ag an mBallstát faoi chuimsiú an tSeimeastair Eorpaigh

Tuairisceoidh an Ballstát lena mbaineann ar bhonn ráithiúil laistigh de phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh ar an dul chun cinn a rinneadh chun na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a ghnóthú, lena n-áirítear an socrúchán oibríochtúil dá dtagraítear in 
Airteagal 17(6), cur chun feidhme na ngarspriocanna agus na spriocanna aonair atá molta 
mar aon leis na táscairí gaolmhara agus na moltaí ón gCoimisiún mar chuid den ionstraim 
um thacaíocht theicniúil más rud é gur iarr an Ballstát í. Chuige sin, léireofar go hiomchuí 
tuarascálacha ráithiúla na mBallstát sna Cláir Náisiúnta um Athchóiriú a úsáidfear mar uirlis 
chun dul chun cinn a thuairisciú i dtreo na pleananna téarnaimh agus athléimneachta a thabhairt 
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chun críche. Chun níos mó trédhearcachta agus cuntasachta a áirithiú, tiocfaidh ionadaithe 
de chuid na mBallstát atá freagrach as na pleananna téarnaimh agus athléimneachta agus 
na hinstitiúidí agus geallsealbhóirí ábhartha, arna iarraidh sin do Pharlaimint na hEorpa, 
os comhair na gcoistí inniúla chun na bearta dá bhforáiltear agus atá le déanamh de bhun 
an Rialacháin seo a phlé. Déanfaidh na Ballstáit faisnéis ábhartha a chur ar fáil go 
comhuaineach, ag céim ar bith le linn an phróisis, do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle.
Iarrtar ar institiúidí neamhspleácha fioscacha, mar a shainmhínítear i dTreoir 2011/85/AE 
ón gComhairle22 iad, na tuarascálacha sin a chomhlánú agus a mheasúnú ar bhonn 
leathbhliantúil, agus díreofar iontu ar iontaofacht na faisnéise, na sonraí agus na 
réamhaisnéisí arna gcur ar fáil, mar aon leis an bhfeidhmíocht agus an dul chun cinn 
ginearálta a rinneadh ó thaobh na pleananna téarnaimh agus athléimneachta a bhaint 
amach.

Airteagal 20a
Idirphlé Téarnaimh agus Athléimneachta

1. Chun an t-idirphlé idir institiúidí an Aontais a fheabhsú, go háirithe idir Parlaimint 
na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún, agus chun tuilleadh trédhearcachta 
agus cuntasachta a áirithiú, féadfaidh na coistí inniúla i bParlaimint na hEorpa a 
iarraidh ar ionadaithe na Comhairle agus a comhlachtaí ullmhúcháin, an 
Choimisiúin agus, i gcás inarb iomchuí, an Ghrúpa Euro teacht os a gcomhair chun 
na bearta ar fad arna ndéanamh de bhun an Rialacháin seo agus na bearta arna 
nglacadh faoi Rialachán XXX[EURI] ón gComhairle a phlé.

2. Chun níos mó trédhearcachta agus cuntasachta a áirithiú, féadfaidh an coiste inniúil 
nó na coistí inniúla i bParlaimint na hEorpa a iarraidh ar ionadaithe na mBallstát 
atá freagrach as an bplean téarnaimh agus athléimneachta agus, i gcás inarb 
iomchuí, ar na hinstitiúidí náisiúnta neamhspleácha fioscacha teacht os comhair na 
gcoistí chun an plean téarnaimh agus athléimneachta agus na bearta dá bhforáiltear 
agus a bheidh le déanamh de bhun an Rialacháin seo a chur i láthair.

3. Déanfaidh an Coimisiún an fhaisnéis go léir arna cur ar fáil ag na Ballstáit atá 
riachtanach do na hinstitiúidí chun a sainorduithe faoin Rialachán seo a 
chomhlíonadh, a chur ar fáil go comhuaineach do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle. Féadfar faisnéis íogair nó rúnda a tharchur faoi réir oibleagáidí 
sonracha rúndachta.

4. Déanfar faisnéis arna tarchur ag an gCoimisiún chuig an gComhairle nó chuig aon 
cheann dá comhlachtaí ullmhúcháin i gcomhthéacs an Rialacháin seo nó a chur 
chun feidhme a chur ar fáil go comhuaineach do Pharlaimint na hEorpa, faoi réir 
socruithe rúndachta más gá. Déanfar torthaí ábhartha an phlé arna dhéanamh i 
gcomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle a chomhroinnt leis na coistí ábhartha i 
bParlaimint na hEorpa.

22 Treoir 2011/85/AE ón gComhairle an 8 Samhain 2011 maidir le ceanglais le haghaidh chreataí 
buiséadacha na mBallstát (IO L 306, 23.11.2011, lch. 41).
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Airteagal 21
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a chur ar an eolas agus cumarsáid maidir le 

pleananna téarnaimh agus athléimneachta na mBallstát

1. Tarchuirfidh an Coimisiún na pleananna téarnaimh agus athléimneachta arna 
bhformheas i ngníomh tarmligthe an Choimisiún i gcomhréir le hAirteagal 17, agus 
aon fhaisnéis ábhartha eile, go comhuaineach agus ar théarmaí comhionanna, 
chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle gan moill mhíchuí. I gcás den 
sórt sin, déanfaidh an Coimisiún idirchaidreamh leis an bParlaimint agus leis an 
gComhairle maidir le conas is féidir an fhaisnéis arna cur in eagar a chur ar fáil 
dóibh ar bhealach rúnda. Chun níos mó trédhearcachta agus cuntasachta a áirithiú, 
tiocfaidh ionadaithe de chuid na mBallstát atá freagrach as na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta agus na hinstitiúidí agus geallsealbhóirí ábhartha, 
arna iarraidh sin do Pharlaimint na hEorpa, os comhair na gcoistí inniúla chun na 
bearta dá bhforáiltear agus atá le déanamh de bhun an Rialacháin seo a phlé. 
Déanfaidh na Ballstáit faisnéis ábhartha a chur ar fáil go comhuaineach, ag céim 
ar bith le linn an phróisis, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

2. Féadfaidh an Coimisiún dul i mbun gníomhaíochtaí cumarsáide chun infheictheacht 
an chistithe de chuid an Aontais don tacaíocht airgeadais i gcomhair an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá beartaithe a áirithiú trí lipéad infheicthe de chuid 
an Aontais a thaispeáint, lena n-áirítear trí chomhghníomhaíochtaí cumarsáide leis na 
húdaráis náisiúnta lena mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún infheictheacht an 
chaiteachais faoin tSaoráid a áirithiú trína léiriú go soiléir go ndéanfar an lipéad 
‘Tionscnamh Téarnaimh an Aontais Eorpaigh’ a chur leis na tionscadail a bhfuil 
tacaíocht faighte acu.

2a. Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa ar 
bhonn leathbhliantúil ar chur chun feidhme gharspriocanna agus spriocanna na 
bpleananna téarnaimh agus athléimneachta agus ar chomhlántacht na 
bpleananna leis na cláir de chuid an Aontais atá ann cheana.

2b. Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil mhionsonraithe maidir leis na hoibleagáidí 
airgeadais atá glactha aige chuige féin le tríú páirtithe chun críche an tSaoráid a 
mhaoiniú a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ar 
bhonn leathbhliantúil. Beidh plean aisíocaíochta soiléir agus inchreidte san 
áireamh sa tuarascáil, gan dul ar iontaoibh CAI i gcomhréir le hAirteagal 7. Beidh 
an fhaisnéis íogair nó rúnda ar fáil d’Fheisirí Pharlaimint na hEorpa faoi rúndacht 
dhocht réamhaontaithe.

Airteagal 21a
Scórchlár Téarnaimh agus Athléimneachta

1. Bunóidh an Coimisiún scórchlár téarnaimh agus athléimneachta (an ‘Scórchlár’) 
lena gcomhlánaítear, gan modhnú a dhéanamh air, an Scórchlár Sóisialta atá ann 
cheana le táscairí arna sainiú faoi chuimsiú Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
na Náisiún Aontaithe agus scórchlár an nós imeachta um míchothromaíochtaí 
maicreacnamaíocha atá ann cheana. Léireofar leis an Scórchlár stádas chur chun 
feidhme na n-athchóirithe agus na n-infheistíochtaí comhaontaithe trí phleananna 
téarnaimh agus athléimneachta gach Ballstáit, agus stádas eisíoc na 
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dtráthchodanna leis na Ballstáit a bhaineann le cur chun feidhme sásúil na 
ngarspriocanna agus na spriocanna soiléire.

2. Léireofar leis an Scórchlár an dul chun cinn arna chlárú faoi chuimsiú na 
bpleananna téarnaimh agus athléimneachta i ngach ceann de na sé thosaíocht lena 
sainítear raon feidhme na Rialacháin seo.

3. Áireofar sa Scórchlár príomhtháscairí a bhaineann leis na tosaíochtaí Eorpacha dá 
dtagraítear in Airteagal 3 agus cuspóirí sonracha Airteagal 4 agus prionsabail 
chothrománacha Airteagal 4a amhail táscairí sóisialta, eacnamaíocha agus 
comhshaoil, lena ndéantar meastóireacht ar an dul chun cinn arna chlárú faoi 
chuimsiú na bpleananna téarnaimh agus athléimneachta i ngach ceann de na sé 
thosaíocht Eorpacha d’Airteagal 3 lena sainítear raon feidhme an Rialacháin seo 
mar aon le hachoimre ar an bpróiseas faireacháin maidir le comhlíonadh na 
sciartha íosta caiteachais le haghaidh cuspóirí aeráide agus cuspóirí comhshaoil 
eile.

4. Léireofar leis an Scórchlár a mhéid atá garspriocanna ábhartha na bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta á gcomhlíonadh agus na heasnaimh arna 
sainaithint ina gcur chun feidhme, mar aon leis na moltaí ón gCoimisiún chun 
aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh faoi seach.

5. Léireofar leis an Scórchlár na socruithe agus an tráthchlár le haghaidh chur chun 
feidhme an phlean téarnaimh agus athléimneachta, agus le haghaidh aisíoc na 
dtráthchodanna a bhaineann le cur chun feidhme sásúil na ngarspriocanna agus 
na spriocanna soiléire.

6. Fónfaidh an Scórchlár mar bhonn le haghaidh malartú buan dea-chleachtas idir 
na Ballstáit, ar malartuithe iad a thiocfaidh i gcrích i bhfoirm idirphlé struchtúrtha 
a eagraítear ar bhonn rialta.

7. Déanfar an Scórchlár a thabhairt cothrom le dáta i rith an ama agus beidh sé ar fáil 
go poiblí ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin. Léireoidh sé stádas éileamh 
íocaíochta, íocaíochtaí, fionraíochtaí agus cealuithe ranníocaíochtaí airgeadais.

8. Déanfaidh an Coimisiún an Scórchlár a chur i láthair ag éisteacht a eagróidh na 
coistí inniúla i bParlaimint na hEorpa.

9. Agus an Scórchlár á bhunú, ba cheart don Choimisiún a bheith ag brath a oiread is 
féidir ar dheaiseanna atá bunaithe ar tháscairí éagsúla le haghaidh faireachán a 
dhéanamh ar ghné shóisialta agus eacnamaíoch na hathléimneachta agus ar 
dheiseanna le haghaidh faireachán a dhéanamh ar ghné ghlas agus dhigiteach na 
hathléimneachta mar atá i gceangal leis an tuarascáil 

réamhamhairc straitéisigh (2020) uaidh dar teideal ‘An bealach a leagan amach i 
dtreo Eoraip níos athléimní’.
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CAIBIDIL VI

Comhlántacht, faireachán agus meastóireacht

Airteagal 22 
Comhordú agus comhlántacht

Déanfaidh an Coimisiún agus na Ballstáit lena mbaineann, i mbeart i gcomhréir lena gcuid 
freagrachtaí faoi seach, sineirgí a chothú agus comhordú éifeachtach idir an tSaoráid a 
bhunaítear leis an Rialachán seo agus cláir eile de chuid an Aontais a áirithiú, lena n-áirítear 
an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil agus go háirithe le bearta arna maoiniú le cistí de 
chuid an Aontais agus an maoiniú arna sholáthar ag Grúpa an Bhainc Eorpaigh 
Infheistíochta nó ag institiúidí idirnáisiúnta airgeadais eile ar scairshealbhóir iontu é 
Ballstát. Chun na críche sin, déanfaidh siad na nithe seo a leanas:

(a) a áirithiú go bhfuil comhlántacht, sineirgíocht, comhleanúnachas agus 
comhsheasmhacht idir ionstraimí éagsúla ar leibhéal an Aontais, ar an leibhéal 
náisiúnta, agus, i gcás inarb iomchuí, ar an leibhéal réigiúnach, go háirithe i ndáil 
le bearta arna maoiniú le cistí de chuid an Aontais, le linn chéim na pleanála agus 
le linn chéim an chur chun feidhme;

(b) sásraí comhordúcháin a bharrfheabhsú chun athobair a sheachaint; agus

(c) dlúthchomhar a áirithiú idir iad siúd atá freagrach as an gcur chun feidhme, an 
rialú agus an mhaoirseacht ar leibhéal an Aontais, ar an leibhéal náisiúnta agus, 
i gcás inarb iomchuí, ar an leibhéal réigiúnach chun cuspóirí na n-ionstraimí a 
bhunaítear faoin Rialachán seo a ghnóthú.

Airteagal 23 
Faireachán ar chur chun feidhme

1. Déanfaidh an Coimisiún faireachán ar chur chun feidhme na Saoráide agus déanfaidh 
sé gnóthú na gcuspóirí a leagtar amach in Airteagal 4 a thomhas. Na táscairí atá le 
húsáid chun dul chun cinn a thuairisciú agus chun críche faireachán agus measúnú a 
dhéanamh ar an tSaoráid chun cuspóirí ginearálta agus sonracha a ghnóthú, leagtar 
amach iad in Iarscríbhinn III. Beidh an faireachán ar chur chun feidhme spriocdhírithe 
agus comhréireach leis na gníomhaíochtaí a dhéantar faoin tSaoráid. 

2. Leis an gcóras tuairiscithe feidhmíochta, áiritheofar go mbaileofar na sonraí is gá chun 
faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na ngníomhaíochtaí agus na dtorthaí ar 
bhealach atá éifeachtúil, éifeachtach agus tráthúil agus atá imdhealaithe de réir inscne 
agus leibhéil ioncaim. Chuige sin, forchuirfear ceanglais chomhréireacha tuairiscithe 
ar thairbhithe deiridh agus faighteoirí cistí de chuid an Aontais.

2a. Beidh sé de cheart ag Parlaimint na hEorpa grinnscrúdú iomlán a dhéanamh ar 
chinntí caiteachais an Choimisiúin. Cuirfidh an Coimisiún rochtain iomlán ar fáil 
don chomhlacht ábhartha de chuid Pharlaimint na hEorpa agus d’Fheisirí 
Pharlaimint na hEorpa. Déanfaidh an Coimisiún Parlaimint na hEorpa a chur ar 
an eolas ar bhonn ráithiúil maidir le stádas pleananna formheasta, modhnuithe a 
formheasadh ar na pleananna sin, iarratais a rinneadh ar íocaíocht, cinntí 
íocaíochta a rinneadh, fionraí íocaíochtaí, cealú íocaíochtaí agus aisghabháil cistí. 
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Gach ráithe, déanfaidh an Coimisiún forléargaas ar an bhfaisnéis sin a chur i 
láthair ag éisteacht a eagróidh údaráis inniúla Pharlaimint na hEorpa.

2ab. Déanfaidh an Coimisiún Parlaimint na hEorpa a chur ar an eolas ar bhonn ráithiúil 
trí bhunachar sonraí de thairbhithe deiridh na gcistí ón tSaoráid a bhunú a bheidh 
oscailte agus a mbeidh rochtain phoiblí air. Beidh an fhaisnéis íogair nó rúnda ar 
fáil d’Fheisirí Pharlaimint na hEorpa faoi rúndacht dhocht réamhaontaithe.

2ac. Tabharfaidh an Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa ar bhonn ráithiúil 
trí éisteachtaí poiblí, maidir le cur chun feidhme na Saoráide sna Ballstáit. Beidh 
faisnéis mhionsonraithe sa tuarascáil sin maidir leis na méideanna a gealladh do 
na Ballstáit agus a íocadh leo, stádas chur chun feidhme na ngarspriocanna a 
comhaontaíodh, chomh maith leis an bhfaisnéis ábhartha uile chun trédhearcacht 
agus nochtadh iomlán a áirithe i leith na Saoráide. 

2ad. Bunóidh an Coimisiún creat faireacháin éifeachtach do na tionscadail a chuirfear 
i gcrích.

Airteagal 24
Tuarascáil leathbhliantúil

1. Cuirfidh an Coimisiún tuarascálacha leathbhliantúla ar fáil do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle maidir le cur chun feidhme na Saoráide, mar a leagtar amach sa 
Rialachán seo.

2. Áireofar sa tuarascáil leathbhliantúil faisnéis faoin dul chun cinn a rinneadh le 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta na mBallstát lena mbaineann faoin tSaoráid.

3. Áireofar sa tuarascáil leathbhliantúil faisnéis faoin méid seo a leanas freisin:

(a) méid na bhfáltas a shanntar don tSaoráid faoi Ionstraim Théarnaimh an Aontais 
Eorpaigh sa bhliain roimhe agus a mhiondealaítear de réir líne bhuiséid; ▌

(b) rannchuidiú na méideanna arna mbailiú trí Ionstraim Théarnaimh an Aontais 
Eorpaigh chun cuspóirí na Saoráide a ghnóthú;

(ba) mionsonraí ar na hiarrataí ar an ionstraim um thacaíocht theicniúil a 
rinneadh i ndáil le dréachtú, athbhreithniú, cur chun feidhme agus feabhsú 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta;

(bb) stádas chur chun feidhme na spriocanna agus na ngarspriocanna do gach 
Ballstát, na méideanna a gealladh do gach Ballstát agus a íocadh leo agus, 
san iomlán, na hiarratais ar íocaíocht a rinneadh, na cinntí íocaíochta a 
glacadh, fionraí nó cealú na n-íocaíochtaí, gnóthú cistí, faighteoirí na gcistí 
agus gach faisnéis ábhartha eile lena n-áirithítear trédhearcacht agus 
cuntasacht iomlán chomh maith le comhlántacht na bpleananna le cláir de 
chuid an Aontais atá ann cheana;

(bc) roinn do gach Ballstát, ina sonraítear conas a chuirtear urraim do phrionsabal 
na bainistíochta fónta airgeadais chun feidhme i gcomhréir le hAirteagal 61 
den Rialachán Airgeadais;

(bd) an sciar den tSaoráid a rannchuidíonn le haeráid agus comhshaol an Aontais;
(be) liosta d’fhaighteoirí agus de thairbhithe deiridh na gcistí ón tSaoráid.
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4. Tarchuirfear an tuarascáil chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle 
Eorpach mar chuid den Tuairisciú Comhtháite um Chuntasacht Airgeadais agus 
beidh sí mar chuid den nós imeachta um urscaoileadh tiomnaithe i gcaibidil ar 
leithligh den tuarascáil mheastóireachta um urscaoileadh atá ag an gCoimisiún faoi 
Airteagal 318 CFAE. 

Airteagal 25
Meastóireacht agus meastóireacht ex-post ar an tSaoráid

1. Ceithre bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh an Coimisiún 
tuarascáil meastóireachta meántéarmach neamhspleách a chur faoi bhráid Pharlaimint 
na hEorpa, na Comhairle, Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus Choiste 
na Réigiún maidir le cur chun feidhme an Rialacháin mar aon le tuarascáil 
mheastóireachta neamhspleách ex post tráth nach déanaí ná 12 mhí tar éis 
dheireadh 2027.

2. Sa tuarascáil mheastóireachta, déanfar measúnú, go háirithe, ar a mhéid a gnóthaíodh 
na cuspóirí, ar éifeachtúlacht úsáid na n-acmhainní agus ar an mbreisluach Eorpach. 
Déanfar breithniú inti freisin ar ábharthacht leanúnach na gcuspóirí agus na 
ngníomhaíochtaí uile.

3. I gcás inarb iomchuí, beidh togra maidir le leasuithe ar an Rialachán seo ag gabháil 
leis an meastóireacht sin.

4. Beidh measúnú foriomlán ar na hionstraimí arna mbunú leis an Rialachán seo sa 
tuarascáil mheastóireachta ex post agus beidh faisnéis maidir lena thionchar san 
fhadtéarma san áireamh inti freisin.

Airteagal 25a
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 
Airteagal 17 agus in Airteagal 19 a thabhairt don Choimisiún go dtí an 31 Nollaig 
2027.

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 17 agus in Airteagal 19 a chúlghairm aon tráth. Le 
cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh, cuirfear deireadh le tarmligean na 
cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis 
fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a 
shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghnímh 
tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4. Sula nglacfaidh sé gníomh tarmligthe, 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, an 
tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.
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6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagail 17 agus 19 i bhfeidhm 
ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an 
gComhairle laistigh de thréimhse trí mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt 
do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na 
tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a 
chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse 
sin a fhadú trí mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

CAIBIDIL VII

Cumarsáid agus forálacha críochnaitheacha

Airteagal 26 
Faisnéis, cumarsáid agus poiblíocht

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón Aontas 
agus áiritheoidh siad infheictheacht an chistithe trí lipéad infheicthe de chuid an 
Aontais a thaispeáint, go háirithe nuair a bhíonn na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á 
bpoibliú, trí fhaisnéis spriocdhírithe atá comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí éagsúla, lena n-áirítear na meáin, na meáin 
shóisialta agus an pobal. Déanfaidh faighteoirí infheictheacht an chaiteachais faoin 
tSaoráid a áirithiú trí na tionscadail a bhfuil tacaíocht faighte acu a lipéadú mar 
‘Tionscnamh Téarnaimh an Aontais Eorpaigh’ .

2. Cuirfidh an Coimisiún chun feidhme gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a 
bhaineann leis an tSaoráid arna bunú leis an Rialachán seo, agus a bhaineann lena 
ghníomhaíochtaí agus lena thorthaí. Leis na hacmhainní airgeadais arna leithdháileadh 
ar ionstraimí arna mbunú leis an Rialachán seo, rannchuideofar le cumarsáid 
chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad sin 
leis na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagail 4.

2a. Nuair a bheidh gníomhaíochtaí agus torthaí na ngníomhaíochtaí sin á gcur chun 
cinn acu, déanfaidh faighteoirí cistithe ón Aontas agus ón gCoimisiún oifigí 
ionadaíochta Pharlaimint na hEorpa a chur ar an eolas go rialta maidir le 
tionscadail sna Ballstáit lena mbaineann agus rannpháirt sna tionscadail sin a 
thabhairt dóibh 

▌Airteagal 28
Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an 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 I
Modheolaíocht d’áireamh na ranníocaíochta uasta airgeadais (i.e. an tacaíocht 
airgeadais neamh-inaisíoctha) in aghaidh an Bhallstáit faoin tSaoráid

 

Leagtar amach san iarscríbhinn seo an mhodheolaíocht d’áireamh na ranníocaíochta uasta 
airgeadais atá ar fáil do gach Ballstát i gcomhréir le hAirteagal 10. Cuirtear san áireamh sa 
mhodh:

• Daonra;
• Inbhéarta OTI per capita;
• An meánráta dífhostaíochta le cúig bliana anuas i gcomparáid le meán an Aontais 

(2015-2019).

• An titim charnach in OTI iarbhír i rith na tréimhse ó 2020 go 2021, eadhon an t-
athrú ar OTI iarbhír faoi 2021 i gcomparáid le 2019.

Chun chomhchruinniú iomarcach acmhainní a sheachaint: 

• tá uasteorainn 150% de mheán an Aontais le hinbhéarta OTI per capita

• tá uasteorainn 150% de mheán an Aontais le diall ráta dífhostaíochta tíre aonair ó 
mheán an Aontais

• chun margaí saothair Ballstát níos saibhre (lena mbaineann OIN per capita atá os cionn 
mheán an Aontais) atá níos cobhsaí go ginearálta a chur san áireamh, tá uasteorainn 
75% le diall a ráta dífhostaíochta ó mheán an Aontais.

Do 2021 agus 2020, sainmhínítear an ranníocaíocht uasta airgeadais a dhéanann Ballstát faoin 
tSaoráid ( ) mar seo a leanas:

MFCi(2021-2022) = αi × 0,6 × (FS)

Do 2023 agus 2020, sainmhínítear an ranníocaíocht uasta airgeadais a dhéanann Ballstát 
faoin tSaoráid (MFC) mar seo a leanas:

MFCi(2023-2024) = betai × [ 0,4(FS) + méid nár gealladh (2021-2022)

i gcás:

arb é FS (Tacaíocht Airgeadais) an t-imchlúdach airgeadais atá ar fáil faoin tSaoráid dá 
dtagraítear in
Airteagal 5(1)(a); arb  é eochair leithdháilte an 

Bhallstáit i, arna sainmhíniú mar:

,

le 1.
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agus le   1.   agus 0.75  do Bhallstáit le  

Le:

  sin eochair leithdháilte na tíre i  sin Olltáirgeacht Intíre 

2019 per capita na tíre i,  sin meán ualaithe 

Olltáirgeacht Intíre 2019 per capita EU-27

na mBallstát AE-27,

 sin daonra iomlán 2019 i dtír i,

 sin daonra iomlán 2019 i mBallstáit AE-27

 sin meánráta dífhostaíochta na tíre i thar an tréimhse 2015-2019

 sin an meánráta dífhostaíochta thar an tréimhse 2015-2019 in AE-27

Is é FS (Tacaíocht Airgeadais) an t-imchlúdach airgeadais atá ar fáil faoin tSaoráid dá 
dtagraítear in Airteagal 5(1)(a); agus

is é betai eochair leithdháilte an Bhallstáit i, arna sainmhíniú mar:

le 1.

agus le     agus 0.75  do Bhallstáit le 

Le:

  sin eochair leithdháilte na tíre i

 sin Olltáirgeacht Intíre 2019 per capita na tíre i,

 sin meán ualaithe OTI per capita na mBallstát AE-27,

 sin daonra iomlán 2019 i dtír i,

 sin daonra iomlán 2019 i mBallstáit AE-27

 sin an caillteanas carnach in OTI iarbhír i dtír i thar an tréimhse 
2020-2021

 sin an caillteanas carnach in OTI iarbhír i mBallstáit AE-27 thar 
an tréimhse 2020-2021
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Déanfar an eochair leithdháilte don tréimhse ó 2023 go 2024 a ríomh faoin 30 Meitheamh 
2020 bunaithe ar shonraí Eurostat.

Tar éis an mhodheolaíocht sin a chur i bhfeidhm, is iad seo a leanas sciar agus méid na 
ranníocaíochta uasta airgeadais in aghaidh an Bhallstáit.

Ranníocaíocht uasta airgeadais in 
aghaidh an Bhallstáit

Sciar 
mar % 
den 
iomlán

Méid (milliún, 
praghsanna 
2018)

BE 1,55 4821

BG 1,98 6131

CZ 1,51 4678

DK 0,56 1723

DE 6,95 21545

EE 0,32 1004

IE 0,39 1209

EL 5,77 17874

ES 19,88 61618

FR 10,38 32167

HR 1,98 6125

IT 20,45 63380

CY 0,35 1082

LV 0,70 2170

LT 0,89 2766

LU 0,03 101

HU 1,98 6136

MT 0,07 226

NL 1,68 5197

AT 0,95 2950

PL 8,65 26808

PT 4,16 12905

RO 4,36 13505

SI 0,55 1693

SK 1,98 6140

FI 0,71 2196
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SE 1,24 3849

Iomlán 100,00 310000
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IARSCRÍBHINN II
Treoir mheasúnaithe don tSaoráid

1. Raon feidhme

Is é is cuspóir leis na treoirlínte measúnaithe seo fónamh in éineacht leis an Rialachán seo mar 
bhunús don Choimisiún chun measúnú a dhéanamh - ar bhealach trédhearcach agus cóir - ar na 
tograí le haghaidh pleananna téarnaimh agus athléimneachta arna gcur ar aghaidh ag Ballstáit, 
agus chun an ranníocaíocht airgeadais a chinneadh i gcomhréir leis na cuspóirí agus le haon 
cheanglas ábhartha eile a leagtar síos sa Rialachán seo. Is suntasach gurb ionann na treoirlínte 
seo agus an bunús d'fheidhmiú na gcritéar measúnaithe agus do chinneadh na ranníocaíochta 
airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 16(3) agus in Airteagal 17(3) faoi seach.

Tá na treoirlínte measúnaithe ceaptha chun:

(a) tuilleadh treorach a thabhairt maidir leis an bpróiseas measúnaithe ar na tograí 
le haghaidh pleananna téarnaimh agus athléimneachta arna dtíolacadh ag na 
Ballstáit;

(b) tuilleadh sonraí a thabhairt maidir leis na critéir mheasúnaithe agus foráil a 
dhéanamh do chóras rátála, a bhunófar d’fhonn próiseas cothrom trédhearcach a 
áirithiú; agus

(c) sainiú a thabhairt ar an nasc idir an measúnú a dhéanfaidh an Coimisiún faoi na 
critéir mheasúnaithe agus cinneadh na ranníocaíochta airgeadais atá le leagan 
amach i gcinneadh an Choimisiúin i ndáil leis na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta roghnaithe.

Is uirlis atá sna treoirlínte chun measúnú a éascú a dhéanfaidh an Coimisiún ar na tograí le 
haghaidh pleananna téarnaimh agus athléimneachta arna dtíolacadh ag Ballstáit, agus chun a 
áirithiú go dtacaíonn na pleananna téarnaimh agus athléimneachta le hathchóirithe agus le 
hinfheistíocht phoiblí atá ábhartha, a thugann urraim do phrionsabal na breisíochta maidir le 
cistiú an Aontais agus a ghineann fíor-bhreisluach Eorpach, agus cóir chothrom á háirithiú i 
measc na mBallstát ag an am céanna.

2. Critéir mheasúnaithe

I gcomhréir le hAirteagal 16(3), déanfaidh an Coimisiún measúnú ar éifeachtacht, 
éifeachtúlacht, ábharthacht agus comhleanúnachas an phlean téarnaimh agus athléimneachta 
▌agus, chuige sin, cuirfidh sé na gnéithe seo a leanas san áireamh:

Déanfaidh an Coimisiún a mheas an gcomhlíonfaidh gach plean téarnaimh agus 
athléimneachta na ceanglais seo a leanas:

(a) i dtaobh an rannchuidíonn an plean le príomhshruthú aeráide agus 
bithéagsúlachta le 40% ar a laghad dá mhéid agus an gcuirtear i bhfeidhm i 
gceart an mhodheolaíocht rianaithe dá dtagraítear in Airteagal 15(3)(ae);

(b) i dtaobh an rannchuidíonn an plean le gníomhaíochtaí digiteacha le 20% ar 
a laghad dá mhéid agus an gcuirtear i bhfeidhm i gceart an mhodheolaíocht 
rianaithe dá dtagraítear in Airteagal 15(3)(af);
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(c) i dtaobh nach bhfuil gach beart i gcoinne leasanna straitéiseacha agus 
eacnamaíocha an Aontais, nach nglacann sé ionad caiteachais bhuiséadaigh 
náisiúnta athfhilltigh agus an dtugann sé urraim do phrionsabal na 
breisíochta i gcomhréir le hAirteagal 4a nua;

(d) i dtaobh an gcomhlíonann an plean na sciartha leithdháilte íosta do gach 
ceann de na tosaíochtaí Eorpacha arna mbunú faoi Airteagal 3;

(e) i dtaobh an áirithíonn na socruithe arna ndéanamh ag na Ballstáit nach 
mbeidh gnóthais is faighteoirí rannpháirteach in aon socruithe intuairiscithe 
cánach faoi Threoir (AE) 2018/822 i ndáil le socruithe trasteorann;

Éifeachtacht:

(f) i dtaobh an rannchuidíonn an plean téarnaimh agus athléimneachta le gach 
ceann de na sé thosaíocht Eorpacha mar a shainítear in Airteagal 3 agus an 
rannchuidíonn sé nach rannchuidíonn sé le cuspóirí Airteagal 4, mír 1, pointe 
b;

(g) i dtaobh an ndearnadh an t-idirphlé il-leibhéil dá dtagraítear sa dara fomhír 
d’Airteagal 15(2) agus an dtugtar deiseanna éifeachtacha do na 
geallsealbhóirí faoi seach páirt a ghlacadh in ullmhú agus i gcur chun 
feidhme an phlean téarnaimh agus athléimneachta;

(h) i dtaobh an meastar go n-áiritheofar leis na socruithe atá beartaithe ag na Ballstáit 
lena mbaineann faireachán agus cur chun feidhme éifeachtach an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, garspriocanna agus na spriocanna cáilíochtúla 
agus cainníochtúla atá beartaithe, agus na táscairí gaolmhara, agus an 
ndéanann an plean feidhmíocht thírbhunaithe faoin Scórchlár Sóisialta agus 
faoi scórchlár an nós imeachta um míchothromaíochtaí iomarcacha a 
fheabhsú;

(i) i dtaobh an meastar go mbeidh tionchar buan ag an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta ar an mBallstát lena mbaineann;

(j) i dtaobh an áirítear sa phlean téarnaimh agus athléimneachta infheistíochtaí i 
dtionscadail trasteorann nó uile-Eorpacha, i gcás inarb ábhartha, agus srianta 
na mBallstát a dhíorthaítear óna suíomh geografach á gcur san áireamh;

Éifeachtúlacht:

(k) i dtaobh an bhfuil an réasúnú arna sholáthar ag an mBallstát maidir le méid 
chostais iomlána mheasta an phlean téarnaimh agus athléimneachta arna 
thíolacadh réasúnta agus inchreidte agus an bhfuil sé i gcomhréir leis na tionchair 
shóisialta agus eacnamaíocha i gcomhréir le prionsabal na cost-
éifeachtúlachta;

(l) i dtaobh an bhfuiltear ag dréim leis, leis an socrú a mhol na Ballstáit lena 
mbaineann, go ndéanfar coinbhleachtaí leasa, éilliú agus calaois a chosc, a 
bhrath agus a cheartú agus úsáid á baint as na cistí a dhíorthaítear ón 
tSaoráid seo, lena n-áirítear na cistí sin arb é is aidhm leo cistiú dúbailte ó 
chláir eile de chuid an Aontais a sheachaint;

Ábharthacht:
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(m) i dtaobh an bhfuil bearta sa phlean a rannchuidíonn go héifeachtach, i 
gcomhréir le raon feidhme na Saoráide, le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin 
arna sainaithint sna moltaí tírshonracha ábhartha atá dírithe ar an mBallstát lena 
mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh go hoifigiúil ag an 
gCoimisiún i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, lena n-áirítear na moltaí 
ábhartha don limistéar euro mar a d’fhormhuinigh an Chomhairle iad;

(n) i dtaobh an bhfuil an plean, i gcás ina bhfuil Ballstát faoi réir 
míchothromaíochtaí nó míchothromaíochtaí iomarcacha, mar a chinn an 
Coimisiún tar éis athbhreithniú domhain a dhéanamh, ag luí leis na moltaí a 
rinneadh faoi Airteagal 6 de Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011;

(o) i dtaobh an bhfuil faisnéis chruinn dá dtagraítear in Airteagal 15 sa phlean;

Comhleanúnachas:
(p) i dtaobh an pacáiste cuimsitheach athchóirithe agus infheistíochta é an plean 

agus an soláthraítear comhsheasmhacht agus sineirgí dá dtagraítear in Airteagal 
14(2b) leis na socruithe;

(q) i dtaobh an bhfuil an plean comhsheasmhach le prionsabail Straitéis 
Comhionannais Inscne an Aontais 2020-2025, an straitéis náisiúnta um 
chomhionannas inscne, an ndearnadh measúnú tionchair inscne agus an 
bhfuiltear ag dréim leis go rannchuideoidh na bearta sa phlean le 
comhionannas inscne a chur chun cinn agus le prionsabal an 
phríomhshruthaithe inscne agus le díothú an idirdhealaithe inscne nó leis na 
dúshláin a eascraíonn as.

▌Mar thoradh ar an bpróiseas measúnaithe tabharfaidh an Coimisiún rátálacha ar na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta arna dtíolacadh ag na Ballstáit, faoi gach critéar measúnaithe 
dá dtagraítear in Airteagal 16(3), chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht, ar éifeachtúlacht, 
ar ábharthacht agus ar chomhleanúnachas na bpleananna d’fhonn an leithdháileadh airgeadais 
a bhunú i gcomhréir le hAirteagal 17(3).

Ar mhaithe leis an tsimplíocht agus leis an éifeachtúlacht, is é raon an chórais rátála A go C, 
mar a leagtar amach anseo thíos:

▌
Rátáil do phointí (a) go (e)
A - Critéir a comhlíonadh
C - Critéir nár comhlíonadh

Rátáil do phointí (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q)
A - Critéir a comhlíonadh go mór / Socruithe leordhóthanacha le haghaidh cur chun 
feidhme éifeachtach do (h)
B - Critéir a comhlíonadh go pointe measartha / Socruithe íosta le haghaidh cur chun feidhme 
éifeachtach do (h)
C - Critéir a comhlíonadh go pointe beag / Socruithe neamhleora le haghaidh cur chun 
feidhme éifeachtach do (h)
Maidir le critéir (j), ní bheidh feidhme ach ag rátáil A nó B agus ní thugtar aon rátáil do 
Bhallstáit a bhfuil srianta oibiachtúla orthu a eascraíonn as a suíomh geografach.
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▌3. An ranníocaíocht airgeadais faoin ionstraim bhuiséadach um théarnamh agus 
athléimneacht a chinneadh

I gcomhréir le hAirteagal 17(3), is é an Coimisiún a chinnfidh an ranníocaíocht airgeadais agus 
é ag cur san áireamh thábhacht agus chomhleanúnachas an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta atá beartaithe ag an mBallstát lena mbaineann, arna measúnú faoi na critéir a 
leagtar amach in Airteagal 17(3). Is chun na críche sin a chuirfidh sé na critéir seo a leanas i 
bhfeidhm:

(a) i gcás ina gcomhlíonann an plean téarnaimh agus athléimneachta go sásúil na 
critéir atá leagtha amach in Airteagal 16(3), agus ina bhfuil méid chostais 
mheasta iomlána an phlean téarnaimh agus athléimneachta comhionann le, nó 
níos airde ná an ranníocaíocht uasta airgeadais le haghaidh an Bhallstáit sin dá 
dtagraítear in Airteagal 10, beidh an ranníocaíocht airgeadais uasta a 
leithdháiltear ar an mBallstát lena mbaineann comhionann le méid iomlán na 
ranníocaíochta airgeadais uasta dá dtagraítear in Airteagal 10;

(b) i gcás ina gcomhlíonann an plean téarnaimh agus athléimneachta go sásúil na 
critéir atá leagtha amach in Airteagal 16(3), agus ina bhfuil méid chostais 
mheasta iomlána an phlean téarnaimh agus athléimneachta níos ísle ná an 
ranníocaíocht uasta airgeadais le haghaidh an Bhallstáit sin dá dtagraítear in 
Airteagal 10, beidh an ranníocaíocht airgeadais uasta a leithdháiltear ar an 
mBallstát lena mbaineann comhionann le méid chostais mheasta iomlána an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta;

(ba) i gcás ina gcomhlíonann an plean téarnaimh agus athléimneachta na critéir 
a leagtar amach in Airteagal 16(3) go sásúil, agus ina bhfaigheann an plean 
gach B os cionn dhá B do na critéir i bpointí h, i, l, m, p arna leagan amach 
in Airteagal 16(3), déanfar an leithdháileadh airgeadais a laghdú 2 % in 
aghaidh an chritéir agus ní bheidh an laghdú foriomlán níos mó ná 6 % den 
leithdháileadh airgeadais iomlán;

(c) i gcás nach gcomhlíonann an plean téarnaimh agus athléimneachta go sásúil na 
critéir atá leagtha amach in Airteagal 16(3), ní dhéanfar aon ranníocaíocht 
airgeadais a leithdháileadh ar an mBallstát lena mbaineann.

Chun críocha chur chun feidhme na fomhíre seo, beidh na foirmlí seo a leanas i bhfeidhm:

– le haghaidh (a) thuas:    ≥    faigheann  an Ballstát  

– le haghaidh (b) thuas:    <   faigheann  an Ballstát  

– i gcás:  
– ina dtagraíonn   i   don Bhallstát lena mbaineann 
– inarb é   MFC   an ranníocaíocht uasta airgeadais don Bhallstát lena mbaineann  
– inarb é   C   méid chostais mheasta iomlána an phlean téarnaimh agus 

athléimneachta 
 

Mar thoradh ar an bpróiseas measúnaithe i gcomhréir le hAirteagal 16(3), agus ag cur san 
áireamh na rátálacha:
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Comhlíonann an plean téarnaimh agus athléimneachta go sásúil na critéir mheasúnaithe:

Má áirítear leis an rátáil deiridh le haghaidh chritéir (a) go (q) scóir agus:
 
- A do chritéir (a) go (f);
 
agus le haghaidh na gcritéar eile:
 
- gráid A ar fad,
 
nó 
 
- gráid A den chuid is mó seachas B, agus gan C ar bith,

Faigheann an plean gach B os cionn dhá B do na critéir i bpointí h, i, l, m, p arna leagan 
amach in Airteagal 16(3), déanfar an leithdháileadh airgeadais a laghdú 2 % in aghaidh 
an chritéir agus ní bheidh an laghdú foriomlán níos mó ná 6 % den leithdháileadh 
airgeadais iomlán.

Ní chomhlíonann an plean téarnaimh agus athléimneachta go sásúil na critéir mheasúnaithe:
 
Má áirítear leis an rátáil deiridh le haghaidh chritéir (a) go (q) scóir agus:
 
- gan aon A iontu le haghaidh chritéir (a); go (f);
 
agus le haghaidh na gcritéar eile:
 
- gráid B den chuid is mó seachas A
 
nó 
 
- C amháin ar a laghad
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IARSCRÍBHINN III
Táscairí 

Maidir le gnóthú na gcuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 4, déanfar sin a thomhas ar bhonn na 
dtáscairí seo a leanas, de réir Ballstáit agus de réir réimse na hidirghabhála. 

Bainfear úsáid as na táscairí i gcomhréir leis na sonraí agus leis an bhfaisnéis atá ar fáil, lena n-
áirítear sonraí cainníochtúla agus/nó cáilíochtúla.

 Táscairí aschuir:

(a) an líon pleananna téarnaimh agus athléimneachta arna bhformheas ▌;
(b) an ranníocaíocht fhoriomlán airgeadais arna leithdháileadh ar an bplean 

téarnaimh agus athléimneachta; 
 Táscairí toraidh:

(c) an líon pleananna téarnaimh agus athléimneachta arna gcur chun feidhme; 

Táscairí tionchair a bhunaítear leis an Rialachán seo

(d) Na cuspóirí a leagtar amach sa phlean téarnaimh agus athléimneachta, a 
gnóthaíodh de bharr, inter alia, na tacaíochta foriomláine airgeadais (lena n-
áirítear, i gcás inarb iomchuí, an tacaíocht iasachta) a fuarthas faoin tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta a bhunaítear leis an Rialachán seo;

Déanfaidh an Coimisiún an mheastóireacht ex post dá dtagraítear in Airteagal 25 freisin, chun 
naisc a bhunú idir an tacaíocht fhoriomlán airgeadais (lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, an 
tacaíocht iasachta) ón tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta agus cur chun feidhme na 
mbeart ábhartha sa Bhallstát lena mbaineann d'fhonn téarnamh, athléimneacht, fás 
inbhuanaithe, poist agus comhtháthú a fheabhsú.
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RÉASÚNÚ GEARR

An 28 Bealtaine 2020, chuir an Coimisiún togra ar aghaidh le haghaidh Saoráid Téarnaimh 
agus Athléimneachta a bhunú a thagann in ionad an togra ón gCoimisiún le haghaidh Clár 
Tacaíochta um Athchóiriú (RSP), ar togra é a tarraingíodh siar. Tá an togra nua bunaithe ar an 
téacs is déanaí maidir le RSP agus tá sé ailínithe go dlúth leis an treoir bheartais a 
sholáthraítear faoin Seimeastar Eorpach. Rinneadh athbhreithniú ar a chuspóirí agus rinneadh 
modh seachadta na Saoráide a oiriúnú chun na réaltachtaí nua arna n-eascairt as paindéim 
COVID-19 a chur san áireamh. Sa chomhthéacs nua sin, tá sé ríthábhachtach an téarnamh a 
phleanáil go straitéiseach agus fás inbhuanaithe a áirithiú trí athléimneacht gheilleagair agus 
shochaithe na hEorpa a neartú.

Beidh an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta ina príomhchlár d’Ionstraim Théarnaimh 
an Aontais Eorpaigh mar chuid den Chreat Airgeadais Ilbhliantúil athbhreithnithe. Tá an 
tSaoráid mar chuid de raon beart freisin a forbraíodh mar fhreagairt ar phaindéim COVID-19 
reatha amhail an ‘Tionscnamh Infheistíochta mar Fhreagairt ar an gCoróinvíreas’.

Tá sé mar aidhm leis an tSaoráid tacaíocht airgeadais mhórscála a sholáthar chun borradh a 
chur faoi cheapadh agus cur chun feidhme athchóirithe fadtéarmacha a bhfuil géarghá leo 
agus infheistíochtaí poiblí gaolmhara sna Ballstáit. Is é an cuspóir ginearálta atá leis ná 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach an Aontais a chur chun cinn trí bhearta 
lenar féidir leis na Ballstáit lena mbaineann téarnamh níos tapúla agus ar bhealach níos 
inbhuanaithe agus a bheith níos athléimní, agus fós tionchar sóisialta agus eacnamaíoch na 
géarchéime a mhaolú agus tacú leis na haistrithe glasa agus fuinnimh, cruthú fostaíochta a 
chothú agus fás inbhuanaithe a chur chun cinn.

I gcomhthéacs níos leithne, rannchuideoidh an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 
freisin le cur chun feidhme ghealltanais an Aontais agus na mBallstát i gcomhthéacs Cholún 
Eorpach na gCeart Sóisialta agus Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

Soláthrófar tacaíocht faoin tSaoráid mar fhreagairt ar iarraidh ón mBallstát lena mbaineann a 
dhéanfar ar bhonn deonach. Soláthrófar an tacaíocht sin i bhfoirm tacaíocht neamh-inaisíoctha 
faoi bhainistíocht dhíreach agus i bhfoirm iasachtaí.

Ba cheart do na Ballstáit pleananna náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta a ullmhú ina 
mbeidh bearta le haghaidh cur chun feidhme athchóirithe agus tionscadal infheistíochta poiblí 
trí phacáiste comhleanúnach agus ba cheart dóibh a bheith comhsheasmhach leis na dúshláin 
agus tosaíochtaí tír-shonracha ábhartha arna sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir athchóirithe náisiúnta, na pleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide, 
na pleananna aistrithe córa, agus na comhaontuithe comhpháirtíochta agus cláir oibríochtúla 
arna nglacadh faoi chistí an Aontais. Is éard a bheidh sna pleananna sin ná iarscríbhinn den 
Chlár Náisiúnta um Athchóiriú agus tabharfar tuarascáil ar an dul chun cinn i ndáil le cur 
chun feidhme na bpleananna sin laistigh de phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh. 

Chomh maith leis an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta, tá rialachán molta ag an 
gCoimisiún freisin le haghaidh Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil lena soláthrófar tacaíocht 
chun an acmhainneacht riaracháin agus athchóirithe struchtúracha fadtéarmacha sna Ballstáit 
a neartú agus lena gcothófar cur chun feidhme moltaí tírshonracha a bheidh dírithe ar na 
Ballstáit i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh.
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Is geal leis an Rapóirtéir an togra nua ón gCoimisiún le haghaidh Saoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunú agus tá sé suite de go mbeidh ról ríthábhachtach ag an tSaoráid sin 
maidir le téarnamh agus athnuachan an Aontais. Molann sé colún a chruthú, laistigh den 
tSaoráid sin, a bheidh tiomnaithe d’athchóirithe agus infheistíochtaí arna gceapadh don chéad 
ghlúin eile, go háirithe don óige agus do leanaí. Léiríonn sé sin tiomantas daingean an 
Rapóirtéara don smaoineamh gur cheart go mbeadh an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta ina hionstraim atá dírithe ar an todhchaí agus atá ceaptha chun tairbhe na 
chéad ghlúine eile.

Is é is bonn don tuairim reatha ná an tuairim ar ‘Clár Tacaíochta um Athchóiriú a Bhunú’ 
(2018/0213(COD)) a ghlac an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta an 26 
Bealtaine 2020. Uime sin, ionchorpraítear ann na leasuithe go léir atá ábhartha freisin don 
tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta.

Thairis sin, ba mhaith leis an Rapóirtéir athruithe breise a mholadh lena gcuirfí béim ar a 
thábhachtaí atá athchóirithe struchtúracha bunaithe ar an dlúthpháirtíocht, ar an imeascadh 
agus ar an gceartas sóisialta mar chuid de spriocanna an tSeimeastair Eorpaigh chun 
comhionannas deiseanna, agus rochtain orthu, agus cosaint shóisialta a áirithiú, chun grúpaí 
leochaileacha a chosaint agus chun caighdeáin mhaireachtála na saoránach uile a fheabhsú. 
Dar leis siúd, d’fhéadfadh na hathchóirithe atá á saothrú tacaíocht fhorleathan a fháil dá 
ndéanfadh na Ballstáit foráil, mar chuid den phróiseas maidir le hiarrataí ar thacaíocht 
airgeadais a thíolacadh faoin tSaoráid, do chomhairliúcháin leis na geallsealbhóirí ábhartha 
agus leis na parlaimintí náisiúnta.

Molann an Rapóirtéir go leathnófaí raon feidhme na Saoráide (Airteagal 3) trí raon leathan 
réimsí beartais a áireamh, e.g. bearta maidir le hoideachas, agus le foghlaim agus oiliúint ar 
feadh an tsaoil; bearta do thodhchaí níos fearr do leanaí faoi mhíbhuntáiste, don óige, do 
dhaoine scothaosta agus do dhaoine faoi mhíchumas; bearta chun idirdhealú inscne a laghdú 
agus chun comhionannas inscne a chur chun cinn; bearta lena gcuirtear dálaí chun cinn chun 
borradh a chur faoi dheiseanna agus scileanna fiontraíochta; bearta chun gníomhaíocht ar son 
na haeráide a chur chun feidhme; bearta chun feabhas a chur ar acmhainneacht institiúidí 
poiblí cearta oibrithe soghluaiste agus trasteorann a ráthú; bearta maidir le hoideachas VET 
agus le himeascadh na hóige i margadh an tsaothair; bearta maidir le hathchóiriú pinsean 
chomh maith le bearta chun córais sláinte poiblí a fheabhsú.

Molann an Rapóirtéir leasú freisin lena dtugtar aghaidh go sonrach ar chás na mBallstát a 
bhfuil míchothromaíochtaí iomarcacha acu agus ar chás na mBallstát nach bhfuil sa limistéar 
euro atá faoi réir moill shuntasach ar an bhforbairt struchtúrach.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta 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
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) Déantar foráil le hAirteagail 2 
agus 8 den Chonradh gur luach de chuid 
an Aontais é comhionannas idir mná 
agus fir agus gur cheart go mbeadh sé 
d’aidhm ag an Aontas, ina 
ghníomhaíochtaí go léir, neamhionannais 
idir fir agus mná a dhíchur agus 
comhionannas eatarthu a chur ar 
aghaidh. Ba cheart, dá bhrí sin, 
príomhshruthú inscne, lena n-áirítear 
buiséadú inscne, a chur chun feidhme i 
ngach beartas agus rialachán de chuid an 
Aontais.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Ar leibhéal an Aontais, is é an 
Seimeastar Eorpach um chomhordú an 
bheartais eacnamaíoch (‘an Seimeastar 
Eorpach’), lena n-áirítear prionsabail 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, an 
creat chun tosaíochtaí náisiúnta um 
athchóiriú a shainaithint agus chun 
faireachán a dhéanamh ar a gcur chun 
feidhme. Forbraíonn na Ballstáit a gcuid 
straitéisí infheistíochta ilbhliantúla féin 
chun tacú leis na hathchóirithe sin. Ba 
cheart na straitéisí sin a thíolacadh in 
éineacht leis na Cláir Náisiúnta bhliantúla 
um Athchóiriú mar bhealach chun cláir 
infheistíochta a bhfuil tosaíocht acu a 
leagan amach agus a chomhordú, ar cláir 
iad a dtabharfar tacaíocht dóibh le cistiú 
náisiúnta agus/nó le cistiú ón Aontas.

(3) Ar leibhéal an Aontais, is é an 
Seimeastar Eorpach um chomhordú an 
bheartais eacnamaíoch (‘an Seimeastar 
Eorpach’), lena n-áirítear cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, 
prionsabail Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta (EPSR) agus Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe (SFIanna) na 
Náisiún Aontaithe, an creat chun 
tosaíochtaí náisiúnta um athchóiriú a 
shainaithint agus chun faireachán a 
dhéanamh ar a gcur chun feidhme. Mar 
chuid de spriocanna an tSeimeastair 
Eorpaigh, tugtar aghaidh freisin ar 
athchóirithe struchtúracha atá bunaithe 
ar an dlúthpháirtíocht, ar an 
gcomhtháthú agus ar an gceartas 
sóisialta, agus é mar aidhm leis sin 
fostaíocht ardcháilíochta agus fás a 
chruthú, comhionannas deiseanna, agus 
rochtain orthu, agus cosaint shóisialta a 
áirithiú, grúpaí leochaileacha a chosaint 
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agus caighdeáin mhaireachtála a 
fheabhsú do chách. Forbraíonn na 
Ballstáit a gcuid straitéisí infheistíochta 
ilbhliantúla féin chun tacú leis na 
hathchóirithe sin. Ba cheart na straitéisí sin 
a thíolacadh in éineacht leis na Cláir 
Náisiúnta bhliantúla um Athchóiriú mar 
bhealach chun cláir infheistíochta a bhfuil 
tosaíocht acu a leagan amach agus a 
chomhordú, ar cláir iad a dtabharfar 
tacaíocht dóibh le cistiú náisiúnta agus/nó 
le cistiú ón Aontas.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020 tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach chomhordaithe ag teastáil ón 
Aontas chun déileáil leis na hiarmhairtí 
tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta a 
bheidh ann do na Ballstáit uile. Méadaíodh 
go mór na dúshláin atá ceangailte leis an 
gcomhthéacs déimeagrafach de dheasca 
COVID-19. Thaispeáin paindéim COVID-
19 atá ann faoi láthair agus an ghéarchéim 
eacnamaíoch agus airgeadais a bhí ann 
roimhe seo go gcabhraíonn sé le Ballstáit 
freagairt níos éifeachtúla do thurraingí agus 
téarnamh uathu ar bhealach níos tapa má 
fhorbraíonn siad geilleagair agus córais 
airgeadais atá iontaofa agus athléimneach 
agus atá tógtha ar struchtúir láidre 
eacnamaíocha agus shóisialta. Braithfidh 
iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
thapa a thiocfaidh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020 tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach chomhordaithe ag teastáil ón 
Aontas chun déileáil leis na hiarmhairtí 
tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta 
atá ann do na Ballstáit uile. Méadaíodh go 
mór na dúshláin atá ceangailte leis an 
gcomhthéacs déimeagrafach agus sóisialta 
de dheasca COVID-19, go háirithe do 
mhná agus do chailíní de bharr 
éagothromaíochtaí atá ann faoi láthair. 
Thaispeáin paindéim COVID-19 atá ann 
faoi láthair chomh maith leis an 
ngéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais a 
bhí ann roimhe seo go gcuidíonn sé le 
Ballstáit freagairt níos éifeachtúla do 
thurraingí agus téarnamh uathu ar bhealach 
níos tapa má fhorbraíonn siad geilleagair 
agus córais airgeadais agus leasa 
shóisialta atá iontaofa agus athléimneach 
agus atá tógtha ar struchtúir láidre 
eacnamaíocha agus shóisialta lena n-
áirithítear caighdeán maith maireachtála. 
Braithfidh iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
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a mhaolú, agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar laigí struchtúracha na 
ngeilleagar agus lena gcuirfear lena n-
athléimneacht bunriachtanach chun na 
geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 
breise ar éagsúlachtaí san Aontas a 
sheachaint.

thapa a thiocfaidh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú, agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar laigí struchtúracha na 
ngeilleagar agus lena gcuirfear lena n-
athléimneacht eacnamaíoch, shóisialta, 
éiceolaíoch agus riaracháin 
bunriachtanach chun na geilleagair a chur 
ar ais ar bhealach an téarnaimh 
inbhuanaithe agus chun méadú breise ar 
éagsúlachtaí san Aontas agus iarmhairtí 
inseachanta suaití idir Ballstáit nó 
laistigh den Aontas ina iomláine a 
sheachaint, a mbaineann dúshláin 
iarmhartacha don chóineasú agus don 
chomhtháthú leo.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4a) Le córais leasa shóisialaigh na 
mBallstát, áirithítear go ndéanfar na 
seirbhísí comhtháite agus na sochair 
eacnamaíocha is gá le haghaidh saol 
cuibhiúil a chur ar fáil do shochaithe 
agus do shaoránaigh sna réimsí seo a 
leanas: slándáil shóisialta, cúram sláinte, 
oideachas, tithíocht, fostaíocht, ceartas 
agus seirbhísí sóisialta do ghrúpaí 
leochaileacha. Tá ról lárnach maidir le 
forbairt inbhuanaithe shóisialta a bhaint 
amach agus comhionannas agus ceartas 
sóisialta a chur chun cinn. Mar gheall ar 
ghéarchéim COVID-19, tá córais leasa 
shóisialaigh na mBallstát i staid struis 
agus brú, toisc nár dearadh iad chun an t-
éileamh sóisialta atá ag dul i méid a 
chumhdach i gcomhthéacs an chúraim 
sláinte agus na héigeandála eacnamaíche. 
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Caithfear na córais leasa shóisialaigh a 
neartú ar bhealach inar féidir leo 
feidhmiú agus cabhrú leis an bpobal ar 
fad, go háirithe i gcásanna géarchéime nó 
suaití sistéamacha.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4b) Mar gheall ar iarmhairtí 
eacnamaíocha ghéarchéim COVID-19, tá 
laghdú mór tagtha ar an tsolúbthacht 
fhioscach do go leor Ballstát, rud a 
bhaineann an bonn óna gcumas 
tosaíochtaí tábhachtacha athchóiriúcháin 
agus infheistíochta a chur chun feidhme. 
Cé gurb ionann an Seimeastar Eorpach 
agus creat an Aontais chun tosaíochtaí a 
shainaithint maidir le hathchóirithe 
eacnamaíocha agus infheistíocht, téann 
an gá atá le téarnamh agus le forbairt 
athléimneachta, ar cuireadh béim air le 
géarchéim COVID-19, thar réimse an 
bheartais eacnamaíoch agus ní mór 
tosaíocht leordhóthanach a thabhairt dó i 
ndearadh agus i mbunú an tSeimeastair 
Eorpaigh.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Tá cur chun feidhme na n-
athchóirithe lena rannchuidítear le 
hardleibhéal athléimneachta a bhaint 
amach sna geilleagair intíre, lena 
neartaítear an acmhainn choigeartaithe 
agus lena mbaintear leas as an 
acmhainneacht fáis ar cheann de na 
tosaíochtaí beartais atá ag an Aontas. Mar 

(5) Tá cur chun feidhme na n-
athchóirithe lena rannchuidítear le 
hardleibhéal athléimneachta a bhaint 
amach sna geilleagair intíre agus sna 
sochaithe, lena neartaítear an acmhainn 
choigeartaithe, lena mbaintear leas as an 
acmhainneacht chuimsitheach fáis agus 
lena n-oiriúnaítear d’fhorbairtí 
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sin, tá siad ríthábhachtach chun an 
téarnamh a chur ar bhealach na 
hinbhuanaitheachta agus chun tacú le 
próiseas an chóineasaithe eacnamaíoch 
agus shóisialta ón mbonn aníos. Tá sé sin 
níos riachtanaí fós i ndiaidh ghéarchéim na 
paindéime chun an bealach a réiteach le 
haghaidh téarnamh tapa.

teicneolaíochta ar cheann de na tosaíochtaí 
beartais atá ag an Aontas. Mar sin, tá siad 
ríthábhachtach chun an téarnamh a chur ar 
bhealach na hinbhuanaitheachta agus chun 
tacú le próiseas an chóineasaithe 
eacnamaíoch agus shóisialta ón mbonn 
aníos. Fiú roimh ghéarchéim COVID-19, 
bhí athrú mór ag teacht ar gheilleagair 
agus ar shochaithe san Aontas i ngeall ar 
an athrú aeráide, ar dhúshláin 
chomhshaoil, dhigiteacha agus 
dhéimeagrafacha agus ar bhearna san 
infheistíocht shóisialta. Tá sé sin níos 
riachtanaí fós i ndiaidh ghéarchéim na 
paindéime chun an bealach a réiteach le 
haghaidh téarnamh tapa. Ní mór don 
inbhuanaitheacht shóisialta agus don 
chuimsiú a bheith mar bhonn don 
phróiseas sin chun sochaithe 
cuimsitheacha, athléimneacha a 
fhorbairt.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Bhí mná ar thús cadhnaíochta i 
ngéarchéim COVID-19, mar gurb iad 
tromlach na n-oibrithe sláinte san Aontas 
iad agus b’éigean dóibh freagrachtaí 
cúraim gan phá agus a ndualgais oibre a 
chothromú, rud atá ag éirí níos deacra i 
gcás teaghlaigh, ar mná atá faoi 
cheannas 85% díobh. Tá infheistíocht i 
mbonneagar láidir cúraim ríthábhachtach 
chun comhionannas idir mná agus fir 
agus cumhachtú eacnamaíoch na mban a 
áirithiú agus sochaithe athléimneacha a 
chothú, chun dul i ngleic le dálaí 
neamhbhuana in earnáil faoi cheannas 
na mban, chun borradh a chur faoi 
chruthú post agus chun bochtaineacht 
agus eisiamh sóisialta a chosc. Ina 
theannta sin, bíonn tionchar dearfach ag 
an infheistíocht sin ar OTI toisc gur féidir 
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le níos mó ban páirt a ghlacadh in obair 
íoctha.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar infheistíocht le linn 
géarchéimeanna. Mar sin féin, tá sé 
riachtanach tacú le hinfheistíocht sa chás 
áirithe seo chun dlús a chur leis an 
téarnamh agus an acmhainneacht fáis 
fhadtéarmach a neartú. Tá sé tábhachtach 
infheistiú i dteicneolaíochtaí, acmhainní 
agus próisis ghlasa agus dhigiteacha atá 
dírithe ar chuidiú leis an aistriú chuig 
fuinneamh glan agus ar bhorradh a chur 
faoin éifeachtúlacht fuinnimh i dtithíocht 
agus in earnálacha ríthábhachtacha eile an 
gheilleagair chun fás inbhuanaithe a bhaint 
amach agus poist a chruthú. Cuideoidh sé 
leis an Aontas chomh maith a bheith níos 
athléimní agus níos neamhspleáiche trí 
phríomhshlabhraí soláthair a éagsúlú.

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar infheistíocht le linn 
géarchéimeanna. Tá sé bunriachtanach, 
áfach, tacú le hinfheistíocht sa chás áirithe 
sin chun dlús a chur le téarnamh 
eacnamaíoch agus sóisialta agus an 
acmhainneacht fáis inbhuanaithe 
fhadtéarmach a neartú, chun athléimneacht 
shóisialta agus comhtháthú sóisialta a 
mhéadú, agus chun méadu ar 
neamhionannais agus ar an 
mbochtaineacht a sheachaint. Tá 
infheistíocht a dhéanamh i 
dteicneolaíochtaí, acmhainneachtaí agus 
próisis ghlasa agus dhigiteacha atá dírithe 
ar chúnamh a thabhairt i ndáil leis an 
aistriú chuig fuinneamh glan, agus borradh 
a chur faoin éifeachtúlacht fuinnimh sa 
tithíocht agus in earnálacha lárnacha eile 
den gheilleagar tábhachtach chun fás 
inbhuanaithe a bhaint amach, chun cuidiú 
le poist ardcháilíochta a chruthú agus a 
chothabháil agus chun margaí saothair 
athléimneacha a thógáil. Cuideoidh sé leis 
an Aontas chomh maith a bheith níos 
athléimní agus níos neamhspleáiche trí 
phríomhshlabhraí soláthair a éagsúlú.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) I bhfianaise an mhéid sin, ní mór an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 

(8) I bhfianaise an mhéid sin, ní mór an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
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Bhallstáit a neartú, agus tacaíocht dhíreach 
airgeadais a sholáthar do na Ballstáit trí 
uirlis uathúil nuálach. Chuige sin, ba cheart 
Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 
(‘an tSaoráid’) a bhunú faoin Rialachán seo 
chun tacaíocht airgeadais éifeachtach 
shuntasach a sholáthar chun dlús a chur le 
cur chun feidhme athchóirithe agus 
infheistíochtaí poiblí gaolmhara sna 
Ballstáit. Ba cheart go mbeadh an tSaoráid 
cuimsitheach agus ba cheart go rachadh an 
taithí a fuair an Coimisiún agus na Ballstáit 
as úsáid a bhaint as ionstraimí agus as cláir 
eile roimhe seo chun tairbhe di.

Bhallstáit a neartú, agus foráil a dhéanamh 
maidir le sásra lena bhféadfar tacaíocht 
dhíreach airgeadais a dháileadh ar na 
Ballstáit trí uirlis uathúil nuálach. Chuige 
sin, ba cheart Saoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta (‘an tSaoráid’) a bhunú 
faoin Rialachán seo chun tacaíocht 
airgeadais éifeachtach agus tacaíocht 
shuntasach a sholáthar chun dlús a chur le 
cur chun feidhme athchóirithe a bhaineann 
le moltaí tírshonracha an Choimisiúin 
arna n-eisiúint i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh agus infheistíochtaí 
poiblí gaolmhara sna Ballstáit, go háirithe 
i bhfianaise chuspóirí na straitéise nuaí 
maidir le fás inbhuanaithe a chuirtear i 
láthair sa Chomhaontú Glas don Eoraip, i 
bprionsabail EPSR agus i SFIanna na 
Náisiún Aontaithe chun comhtháthú 
sóisialta agus críochach a bhaint amach. 
Ba cheart go mbeadh an tSaoráid 
cuimsitheach agus ba cheart go rachadh an 
taithí a fuair an Coimisiún agus na Ballstáit 
as úsáid a bhaint as ionstraimí agus as cláir 
eile roimhe seo chun tairbhe di.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10a) Ba cheart don tSaoráid sineirgí a 
áirithiú le InvestEU agus a bheith 
comhlántach leis, lena gcuirfear ar 
chumas na mBallstát méid a 
leithdháileadh sa Phlean Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bheadh le soláthar trí 
InvestEU chun tacú le sócmhainneacht 
cuideachtaí atá bunaithe sna Ballstáit 
agus lena ngníomhaíochtaí ullmhúcháin, 
faireacháin, rialaithe, iniúchóireachta 
agus meastóireachta.
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Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Mar léiriú ar Chomhaontú Glas don 
Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe na 
hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le bearta aeráide 
agus inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 
25 % den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais Eorpaigh ag tacú le cuspóirí 
aeráide.

(11) Mar léiriú ar an gComhaontú Glas 
don Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe 
na hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le 
gníomhaíochtaí ar son na haeráide agus an 
inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus le haistriú cóir nach 
bhfágann aon duine ar lár a bhaint amach 
agus le sprioc fhoriomlán a ghnóthú, is é 
sin go mbeadh 37 % den chaiteachas i 
mbuiséad an Aontais Eorpaigh ag tacú le 
cuspóirí aeráide, gan aon chistí a bheith 
ag dul i dtreo beart a dhéanann difear 
diúltach don bhealach i dtreo Aontas 
aeráidneodrach agus athléimneach in 
2050. Ina theannta sin, ós rud é go n-
éilítear le Clár Oibre 2030 cur chuige 
iomlánaíoch agus trasearnála lena 
áirithiú go dtabharfar aghaidh ar na 
dúshláin eacnamaíocha, shóisialta agus 
chomhshaoil ar fad, ní mór tosaíocht 
chothrom a thabhairt don 
inbhuanaitheacht shóisialta faoi chuimsiú 
na Saoráide.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) Agus aird á tabhairt ar EPSR mar 
straitéis shóisialta na hEorpa a bhfuil sé 
mar aidhm léi a áirithiú go mbeidh na 
haistrithe a bhaineann leis an neodracht 
aeráide, leis an digiteáil agus leis an 
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athrú déimeagrafach, mar aon leis an 
téarnamh ó ghéarchéim COVID-19, 
cothrom agus cóir ar bhonn sóisialta, 
rannchuideoidh an tSaoráid le cur chun 
feidhme na 20 prionsabal atá aici agus le 
baint amach spriocanna agus 
garspriocanna maidir le dul chun cinn 
sóisialta.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Chun gur féidir bearta a dhéanamh 
lena nasctar an tSaoráid leis an rialachas 
eacnamaíoch fónta, d’fhonn dálaí chur 
chun feidhme aonfhoirmeacha a áirithiú, 
ba cheart an chumhacht a bhronnadh ar 
an gComhairle an tréimhse ama do 
ghlacadh cinntí maidir le tograí le haghaidh 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta a 
chur ar fionraí, ar thogra a fháil ón 
gCoimisiún agus trí bhíthin gníomhartha 
cur chun feidhme, agus íocaíochtaí a chur 
ar fionraí faoin tSaoráid seo, i gcás 
neamh-chomhlíonadh suntasach i ndáil leis 
na cásanna ábhartha a bhaineann leis an 
bpróiseas rialachais eacnamaíoch a leagtar 
síos i Rialachán (AE) Uimh. XXX/XX ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
[Rialachán na bhForálacha Coiteanna] 
(…). Ba cheart an chumhacht a thabhairt 
don Comhairle freisin na fionraíochtaí 
sin a fhoirceannadh trí mheán 
gníomhartha cur chun feidhme i ndáil 
leis na cásanna ábhartha céanna ar 
thogra ón gCoimisiún.

(13) Chun gur féidir bearta a dhéanamh 
lena nasctar an tSaoráid le rialachas 
eacnamaíoch fónta, ba cheart an 
chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh 
i gcomhréir le hAirteagal 290 den 
Chonradh a tharmligean chuig an 
gCoimisiún i dtaca leis an bhfionraí a chur 
ar fionraí nó a chur ar ceal i ndáil leis an 
tréimhse ama do ghlacadh cinntí maidir le 
tograí le haghaidh pleananna agus 
íocaíochtaí téarnaimh agus athléimneachta, 
go páirteach nó go hiomlán faoin tSaoráid 
seo, i gcás neamh-chomhlíonadh suntasach 
i ndáil leis na cásanna ábhartha a 
bhaineann leis an bpróiseas rialachais 
eacnamaíoch a leagtar síos i Rialachán 
(AE) Uimh. XXX/XX ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle [CPR] (…). 
An cinneadh chun íocaíochtaí a chur ar 
fionraí, níor cheart go mbeadh feidhm 
aige ar choinníoll gur gníomhach a 
bheidh an clásal éalaithe. Tá sé 
tábhachtach, go háirithe, go rachadh an 
Coimisiún i mbun comhairliúcháin 
iomchuí le linn a chuid oibre 
ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal 
na saineolaithe. Ba cheart don 
Choimisiún, le linn dó gníomhartha 
tarmligthe a ullmhú agus a tharraingt 
suas, a áirithiú go ndéanfar doiciméid 
ábhartha a chur chuig Parlaimint na 
hEorpa agus chuig an gComhairle ar 
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bhealach comhuaineach, tráthúil agus 
iomchuí. 

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13a) Ba cheart go dtagródh raon 
feidhme na Saoráide do réimsí beartais a 
bhaineann le comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach, leis na haistrithe 
glasa agus digiteacha, leis an tsláinte, le 
hiomaíochas, le fiontraíocht, le 
hathléimneacht, le táirgiúlacht, le 
cobhsaíocht na gcóras airgeadais, le 
cultúr, le hoideachas agus scileanna, le 
beartais do leanaí agus don óige, le 
taighde agus nuálaíocht, le fás cliste, 
inbhuanaithe agus uilechuimsitheach, le 
córais cúraim sláinte phoiblí, chomh 
maith le beartais i gcomhréir le EPSR a 
chuireann le cur chun feidhme a 
phrionsabal, amhail cosaint shóisialta, 
poist ardcháilíochta agus infheistíocht, 
comhionannas inscne, imeascadh daoine 
faoi mhíchumas, córais dhaonlathacha 
lena neartaítear an t-idirphlé sóisialta, 
lena n-áirítear córais éifeachtacha agus 
neamhspleácha dhlíthiúla, agus iolrachas 
sna meáin agus saoirse na meán.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn. 
Chun na críche sin, ba cheart di 
rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus cumas coigeartaithe na 

(14) Ba cheart gurbh é cuspóir ginearálta 
na Saoráide ná comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn, 
agus rannchuidiú le cuspóirí bheartais an 
Aontais, le SFIanna na Náisiún 
Aontaithe, le EPSR, le Comhaontú 
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mBallstát, rud a maolóidh tionchar sóisialta 
agus eacnamaíoch na géarchéime, agus 
tacú le haistrithe glasa agus digiteacha atá 
dírithe ar Eoraip a bheidh neodrach ó 
thaobh na haeráide a bheith ann faoi 2050, 
agus ar an gcaoi sin acmhainneacht fáis 
gheilleagair an Aontais a athbhunú i 
ndiaidh na géarchéime, cruthú fostaíochta 
a chothú agus fás inbhuanaithe a chur 
chun cinn.

Pháras, leis an margadh inmheánach a 
neartú, le struchtúir eacnamaíocha agus 
shóisialta athléimneacha, le margaí 
saothair athléimneacha, le haghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin dhéimeagrafacha 
agus leis an acmhainneacht riaracháin 
agus institiúideach a neartú. Chun na 
críche sin, ba cheart di rannchuidiú le 
feabhas a chur ar athléimneacht agus 
acmhainneacht choigeartaithe na mBallstát, 
rud a mhaolódh tionchar sóisialta agus 
eacnamaíoch na géarchéime, go háirithe i 
gcás grúpaí leochaileacha, agus tacú leis 
na haistrithe glasa agus digiteacha atá 
dírithe ar Eoraip a bheidh neodrach ó 
thaobh na haeráide a bheith ann faoi 2050, 
agus ar an gcaoi sin acmhainneacht fáis 
gheilleagair an Aontais a athbhunú i 
ndiaidh na géarchéime, cruthú post 
ardcháilíochta a chothú agus fás 
inbhuanaithe agus comhionannas inscne a 
chur chun cinn, mar aon le hationsclú 
agus bonneagar nuálach agus 
inbhuanaithe, athchóirithe ar chórais 
oideachais, oiliúna agus uas-scilithe agus 
tacaíocht d’athchóirithe sna Ballstáit 
nach bhfuil an euro mar airgeadra acu, 
chun glacadh an euro mar a n-airgeadra 
a éascú.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Ba cheart gurb é cuspóir sonrach na 
Saoráide tacaíocht airgeadais a sholáthar 
chun garspriocanna agus spriocanna 
athchóirithe agus infheistíochta a 
ghnóthú faoi mar a leagtar amach sna 
pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart an cuspóir 
sonrach sin a shaothrú i ndlúthchomhar 
leis na Ballstáit lena mbaineann.

(15) Ba cheart gurbh é cuspóir sonrach 
na Saoráide tacaíocht airgeadais a chur ar 
fáil do na Ballstáit d’fhonn borradh a 
chur faoi thionscadail lena gcothaítear a 
bhforbairt agus a n-infheistíocht in 
earnálacha táirgiúla agus straitéiseacha 
agus a bhfuil ról struchtúraithe acu i 
soláthar seirbhísí poiblí atá uilíoch, saor 
in aisce agus ar ardchaighdeán. Ba cheart 
an cuspóir sonrach sin a shaothrú agus aird 
chuí á tabhairt ar straitéisí sonracha 
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forbartha na mBallstát lena mbaineann, 
agus rannchuidiú fóinteach á dhéanamh 
trí fhreagairtí a sholáthar láithreach ar 
thionchar ghéarchéim COVID-19 agus trí 
infheistíochtaí poiblí a sholáthar a 
mbeidh ról struchtúraithe acu maidir le 
comhtháthú sóisialta agus críochach na 
mBallstát agus an Aontais a áirithiú.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta le 
haghaidh cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart go mbeadh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir náisiúnta um 
athchóiriú, pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, na pleananna um aistriú cóir, 
agus na comhaontuithe comhpháirtíochta 
agus na cláir oibríochtúla arna nglacadh 
faoi chistí an Aontais. Chun borradh a chur 
faoi ghníomhaíochtaí a thagann faoi 
thosaíochtaí an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip agus an Chláir Oibre Dhigitigh, 
ba cheart freisin go leagfar amach bearta sa 
phlean atá ábhartha maidir leis na 
haistrithe glasa agus digiteacha. Leis na 
bearta ba cheart go bhféadfaí spriocanna, 
cuspóirí agus an rannchuidiú a leagtar 
amach sna pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, agus nuashonruithe de, a 
bhaint amach go gasta. Ba cheart 
tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil an 
Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta le 
haghaidh cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
athléimneachta. Chun go dtacófaí i bhfad 
is i ngearr leis na athchóirithe arna 
saothrú, ba cheart do na Ballstáit ar mian 
leo tairbhe a bhaint as an tSaoráid, mar 
chuid den phróiseas chun na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta a 
dhréachtú, dul i gcomhairle leis na 
húdaráis agus na bardais réigiúnacha 
agus áitiúla agus le geallsealbhóirí eile, 
lena n-áirítear na comhpháirtithe 
sóisialta agus eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta, i gcomhréir le forálacha 
ábhartha an Chóid Iompair maidir le 
Comhpháirtíocht faoin mbeartas 
comhtháthaithe, mar aon le parlaimintí 
náisiúnta. Ba cheart go mbeadh an plean 
téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach le neamhspleáchas 
straitéiseach an Aontais, le SFIanna na 
Náisiún Aontaithe, le gealltanais an 
Aontais faoi Chomhaontú Pháras agus 
faoin bprionsabal ‘gan dochar suntasach 
a dhéanamh’agus leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha arna sainaithint i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, go 
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saothrú. háirithe iad siúd a bhaineann le beartais 
shóisialta agus fostaíochta, agus táscairí 
sóisialta sonracha arna sainaithint do 
gach Ballstát á gcur san áireamh, leis na 
cláir náisiúnta um athchóiriú, pleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide, na 
pleananna um aistriú cóir, agus na 
comhaontuithe comhpháirtíochta agus na 
cláir oibríochtúla arna nglacadh faoi chistí 
an Aontais. Ba cheart táscairí sóisialta 
sonracha atá le baint amach a bheith sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta 
chomh maith le measúnú tionchair inscne 
a bheidh i gcomhréir le cuspóirí na 
Straitéise Eorpaí um Chomhionannas 
Inscne 2020-2025. Chun borradh a chur 
faoi ghníomhaíochtaí a thagann faoi 
thosaíochtaí an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip agus an Chláir Oibre Dhigitigh, 
faoin Ráthaíocht do Leanaí, faoin 
Ráthaíocht don Aos Óg agus faoi 
phrionsabail EPSR, ba cheart go leagfaí 
amach sa phlean freisin bearta atá ábhartha 
do na sé réimse beartais a shainaithnítear 
sa Rialachán seo agus a rannchuidíonn 
go díreach leo. Leis na bearta ba cheart go 
bhféadfaí spriocanna, cuspóirí agus an 
rannchuidiú a leagtar amach sna pleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide, agus 
nuashonruithe de, a bhaint amach go gasta. 
Ba cheart tosaíochtaí aeráide agus 
comhshaoil an Aontais a urramú go 
hiomlán agus gach gníomhaíocht dá 
dtugtar tacaíocht á saothrú. Ba cheart do 
na Ballstáit a áirithiú go rachfar i 
gcomhairle leis na comhpháirtithe 
sóisialta agus na pleananna náisiúnta 
téarnaimh agus athléimneachta á 
ndréachtú acu agus go dtabharfar an deis 
dóibh a n-ionchur a chur ar fáil go luath 
sa phróiseas.

Leasú 18

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

(18) Ba cheart don Chomhairle a bheith 
in ann plé a dhéanamh, laistigh den 
Seimeastar Eorpach, ar staid an téarnaimh, 
na hathléimneachta agus na hacmhainne 
coigeartaithe san Aontas, agus é a bheith 
ina bhonn le hullmhúchán agus cur chun 
feidhme phleananna téarnaimh agus 
athléimneachta na mBallstát. Chun fianaise 
iomchuí a áirithiú, ba cheart go mbeadh an 
plé seo bunaithe ar fhaisnéis straitéiseach 
agus anailíseach ón gCoimisiún atá ar fáil i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh 
agus, bunaithe ar an bhfaisnéis maidir le 
cur chun feidhme na bpleananna sna 
blianta roimhe sin, más ann di.

(18) Ba cheart do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle a bheith in 
ann plé a dhéanamh, laistigh den 
Seimeastar Eorpach, ar staid an téarnaimh, 
na hathléimneachta agus na 
hacmhainneachta coigeartaithe san Aontas, 
agus é sin a bheith ina bhonn le 
hullmhúchán agus cur chun feidhme 
phleananna téarnaimh agus athléimneachta 
na mBallstát. Chun fianaise iomchuí a 
áirithiú, ba cheart go mbeadh an plé seo 
bunaithe ar fhaisnéis straitéiseach agus 
anailíseach ón gCoimisiún atá ar fáil i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh 
agus, bunaithe ar an bhfaisnéis maidir le 
cur chun feidhme na bpleananna sna 
blianta roimhe sin, más ann di.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
chóir do na Ballstáit ar mhian leo tacaíocht 
a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart go leagfaí amach sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta an 
tacar mionsonraithe beart maidir le cur 
chun feidhme an phlean, lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus an 
tionchar a mheastar a bheidh ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
acmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta; 
ba cheart a áireamh ann freisin bearta atá 
ábhartha maidir leis an aistriú glas agus an 
t-aistriú digiteach; ba cheart a áireamh ann 
freisin míniú ar chomhsheasmhacht an 

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
chóir do na Ballstáit ar mhian leo tacaíocht 
a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart go leagfaí amach sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta an 
tacar mionsonraithe de bhearta maidir lena 
chur chun feidhme, méid an 
chomhairliúcháin leis na húdaráis 
réigiúnacha agus áitiúla agus le 
geallsealbhóirí eile, lena n-áirítear na 
comhpháirtithe sóisialta agus 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta, a 
rinneadh sular cuireadh isteach an plean, 
lena n-áirítear spriocanna agus 
garspriocanna, agus an tionchar a mheastar 
a bheidh ag an bplean téarnaimh agus 
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phlean téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe ina bhfuil tagairt do na dúshláin 
agus na tosaíochtaí tírshonracha ábhartha 
arna sainaithint i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh. Ba cheart go n-
iarrfaí go mbeadh dlúthchomhar idir an 
Coimisiún agus na Ballstáit agus go 
mbainfí amach é le linn an phróisis.

athléimneachta ar chuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, ar 
phrionsabail EPSR agus ar SFIanna na 
Náisiún Aontaithe, go háirithe an 
acmhainneacht fáis inbhuanaithe, cruthú 
post ardcháilíochta agus an athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta, chomh maith 
leis na táscairí sóisialta a bheidh le 
feabhsú, i gcomhréir le prionsabail EPSR 
agus le SFIanna na Náisiún Aontaithe; 
ba cheart a áireamh ann freisin bearta atá 
ábhartha don aistriú glas agus don aistriú 
digiteach agus a rannchuidíonn leo, agus, 
i gcás inarb iomchuí, meastachán ar 
thionchar na n-aistrithe glasa agus 
digiteacha ó thaobh poist a cailleadh agus 
easpa cosanta sóisialta, agus ar bhearta 
iomchuí chun aghaidh a thabhairt ar na 
fadhbanna sin; ba cheart a áireamh ann 
freisin míniú ar chomhsheasmhacht an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe ina bhfuil tagairt do na dúshláin 
agus na tosaíochtaí tírshonracha ábhartha 
arna sainaithint i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh agus ba cheart go 
leireofaí ann freisin conas a mheastar go 
rannchuideoidh an plean le 
comhionannas inscne agus le fás agus 
cruthú post atá cothrom ó thaobh inscne 
de. Ba cheart go n-iarrfaí go mbeadh 
dlúthchomhar idir an Coimisiún agus na 
Ballstáit agus go mbainfí amach é le linn 
an phróisis.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
úinéireacht náisiúnta an phróisis a urramú 

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann, agus le rannpháirtíocht na 
gcomhpháirtithe sóisialta agus 
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go hiomlán agus mar sin cuirfidh sé an 
réasúnú agus na gnéithe arna soláthar ag an 
mBallstáit lena mbaineann san áireamh 
agus déanfaidh sé measúnú le féachaint an 
bhfuiltear ag súil go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta arna 
mholadh ag an mBallstáit le haghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar na dúshláin 
arna sainaithint sa mholadh tírshonrach 
ábhartha a dhírítear chuig an mBallstát lena 
mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha eile 
arna nglacadh go hoifigiúil ag an 
gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach; i 
dtaobh an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach nó 
a thugann aghaidh ar na dúshláin a thagann 
astu; i dtaobh an meastar go mbeidh 
tionchar buan ag an bplean ar an mBallstát 
lena mbaineann; i dtaobh an meastar go 
rannchuideoidh an plean go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú; i dtaobh an bhfuil an réasúnú 
arna sholáthar ag an mBallstát maidir le 
costais mheasta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a tíolacadh 
réasúnta agus inchreidte agus i gcomhréir 
leis an tionchar a mheastar a bheidh aige ar 
an ngeilleagar agus ar an bhfostaíocht; i 
dtaobh an bhfuil bearta maidir le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe agus na 
dtionscadal infheistíochta poiblí a 
chomhfhreagraíonn gníomhaíochtaí 
comhleanúnacha sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta atá beartaithe; agus i 
dtaobh an meastar go n-áiritheofar leis an 
socrú arna mholadh ag an mBallstát lena 
mbaineann cur chun feidhme éifeachtach 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta, 
lena n-áirítear na garspriocanna agus na 
spriocanna beartaithe, agus na táscairí 
gaolmhara.

eagraíochtaí na sochaí sibhialta. 
Déanfaidh an Coimisiún úinéireacht 
náisiúnta an phróisis a urramú go hiomlán 
agus mar sin cuirfidh sé an réasúnú agus na 
gnéithe arna soláthar ag an mBallstáit lena 
mbaineann san áireamh agus déanfaidh sé 
measúnú le féachaint an bhfuiltear ag súil 
go rannchuideoidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag an 
mBallstáit le haghaidh a thabhairt go 
héifeachtach ar na dúshláin arna sainaithint 
sa mholadh tírshonrach ábhartha a dhírítear 
chuig an mBallstát lena mbaineann nó i 
ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh go 
hoifigiúil ag an gCoimisiún sa Seimeastar 
Eorpach; i dtaobh an bhfuil bearta sa 
phlean a rannchuidíonn go héifeachtach 
leis an aistriú glas agus leis an aistriú 
digiteach nó a thugann aghaidh ar na 
dúshláin a thagann astu; i dtaobh an 
meastar go mbeidh tionchar buan ag an 
bplean ar an mBallstát lena mbaineann; i 
dtaobh an bhfuiltear ag dréim leis go 
rannchuideoidh an plean ar bhealach 
éifeachtach leis an acmhainneacht fáis, 
cruthú post ardcháilíochta agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta 
an Bhallstáit a neartú, le tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú, go háirithe i ndáil le grúpaí 
leochaileacha agus daoine óga agus le cur 
chun feidhme neamhspleáchas 
straitéiseach an Aontais agus ghealltanais 
an Aontais agus na mBallstát, go háirithe 
Comhaontú Pháras, SFIanna na Náisiún 
Aontaithe agus EPSR, lena ndéanfaí an 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a fheabhsú agus an bearna 
bonneagair a laghdú; i dtaobh an bhfuil an 
réasúnú arna sholáthar ag an mBallstát 
maidir le costais mheasta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a tíolacadh 
réasúnta agus inchreidte agus i gcomhréir 
leis an tionchar a mheastar a bheidh aige ar 
an ngeilleagar, ar an bhfostaíocht agus ar 
an dul chun cinn sóisialta; i dtaobh an 
bhfuil bearta maidir le cur chun feidhme na 
n-athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a chomhfhreagraíonn 
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gníomhaíochtaí comhleanúnacha sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe; agus i dtaobh an meastar go n-
áiritheofar leis an socrú arna mholadh ag 
an mBallstát lena mbaineann cur chun 
feidhme éifeachtach an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna 
beartaithe, agus na táscairí gaolmhara.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) Chun rannchuidiú le pleananna 
ardcháilíochta a ullmhú agus chun cuidiú 
leis an gCoimisiún chun measúnú a 
dhéanamh ar na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a thíolaic na Ballstáit agus 
chun measúnú a dhéanamh ar a mhéid a 
baineadh amach iad, ba cheart foráil a 
dhéanamh d’úsáid comhairle ó 
shaineolaithe agus, arna iarraidh sin do 
Bhallstát, d’úsáid piarchomhairleoireachta.

(24) Chun rannchuidiú le pleananna 
ardcháilíochta a ullmhú agus chun cuidiú 
leis an gCoimisiún chun measúnú a 
dhéanamh ar na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a thíolaic na Ballstáit agus 
chun measúnú a dhéanamh ar a mhéid a 
baineadh amach iad, ba cheart foráil a 
dhéanamh d’úsáid comhairle ó 
shaineolaithe agus, arna iarraidh sin do 
Bhallstát, d’úsáid piarchomhairleoireachta. 
Nuair a bhaineann an saineolas sin le 
beartais a bhaineann le saothar, cuirtear 
na comhpháirtithe sóisialta ar an eolas 
agus bíonn siad páirteach ann ar 
deireadh. Níor cheart cúnamh teicniúil a 
iarraidh i réimsí a thagann, go hiomlán 
nó go páirteach, faoi shainchúram na 
gcomhpháirtithe sóisialta mura rud é go 
dtugann na comhpháirtithe sóisialta a 
gcomhaontú. Ní féidir le gníomhaíochtaí 
den sórt sin an bonn a bhaint ó ról na 
gcomhpháirtithe sóisialta ná 
neamhspleáchas na cómhargála a chur i 
mbaol.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
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Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh iasachta de bharr na riachtanais 
airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise 
lena n-áirítear an plean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach, 
agus mar sin, de bharr costas an phlean a 
bheith níos airde ná an ranníocaíocht uasta 
atá le leithdháileadh tríd an ranníocaíocht 
neamh-inaisíoctha. Ba cheart go bhféadfaí 
an iarraidh iasachta agus an plean a 
thíolacadh ag an am céanna. I gcás go 
ndéanfar an iarraidh iasachta ag am 
éagsúil, ba cheart go mbeadh plean 
athbhreithnithe ina bhfuil garspriocanna 
agus spriocanna breise ag gabháil léi. Chun 
tús-ualú acmhainní a áirithiú, ní mór do na 
Ballstáit tacaíochta iasachta a iarraidh faoin 
31 Lúnasa 2024 ar a dhéanaí. Chun críocha 
bainistíocht fhónta airgeadais, ní mór 
uasteorainn a chur le méid iomlán na n-
iasachtaí arna ndeonú faoin Rialachán seo. 
Ina theannta sin, níor cheart d’uasmhéid na 
hiasachta do gach Ballstát a bheith níos 
airde ná 4.7 % d’Ollioncam Náisiúnta an 
Bhallstáit sin. In imthosca eisceachtúla, ba 
cheart go bhféadfaí cur leis an méid 
uasteoranta, faoi réir infhaighteacht 
acmhainní. Ar na cúiseanna céanna a 
bhaineann le bainistíocht fhónta airgeadais, 
ba cheart go bhféadfaí an iasacht a íoc i 
dtráthchodanna in aghaidh chomhlíonadh 
na dtorthaí.

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh iasachta de bharr na riachtanais 
airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise 
lena n-áirítear an plean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach, 
agus mar sin, de bharr costas an phlean a 
bheith níos airde ná an ranníocaíocht uasta 
atá le leithdháileadh tríd an ranníocaíocht 
neamh-inaisíoctha. Ba cheart go bhféadfaí 
an iarraidh iasachta agus an plean a 
thíolacadh ag an am céanna. I gcás go 
ndéanfar an iarraidh iasachta ag am 
éagsúil, ba cheart go mbeadh plean 
athbhreithnithe ina bhfuil garspriocanna 
agus spriocanna breise ag gabháil léi. Chun 
tús-ualú acmhainní a áirithiú, ní mór do na 
Ballstáit tacaíochta iasachta a iarraidh faoin 
31 Lúnasa 2024 ar a dhéanaí. Chun críocha 
bainistíocht fhónta airgeadais, ní mór 
uasteorainn a chur le méid iomlán na n-
iasachtaí arna ndeonú faoin Rialachán seo. 
Ina theannta sin, níor cheart d’uasmhéid na 
hiasachta do gach Ballstát a bheith níos 
airde ná 6,8 % d’Ollioncam Náisiúnta an 
Bhallstáit sin. In imthosca eisceachtúla, ba 
cheart go bhféadfaí cur leis an méid 
uasteoranta, faoi réir infhaighteacht 
acmhainní. Ar na cúiseanna céanna a 
bhaineann le bainistíocht fhónta airgeadais, 
ba cheart go bhféadfaí an iasacht a íoc i 
dtráthchodanna in aghaidh chomhlíonadh 
na dtorthaí. Ba cheart don Choimisiún 
measúnú a dhéanamh ar an iarraidh ar 
thacaíocht iasachta laistigh de dhá mhí ó 
dháta na hiarrata.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32a) I gcás nach bhféadfar na 
pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, lena n-áirítear 
garspriocanna agus spriocanna ábhartha, 
a bhaint amach a thuilleadh, i bpáirt ná 
go hiomlán, lena n-áirítear i gcás ina 
ndéanfaidh na hathruithe ar na táscairí 
sóisialta agus eacnamaíocha difear 
suntasach don phlean tosaigh a thíolaic 
an Ballstát lena mbaineann de bharr 
imthosca oibiachtúla, féadfaidh an 
Ballstát lena mbaineann iarraidh 
réasúnaithe a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a chinneadh a leasú nó a 
ionadú. Chuige sin, ba cheart go mbeadh 
an Ballstát in ann leasuithe ar an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta a 
mholadh agus leas a bhaint as an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32b) Má chinneann an Coimisiún cistiú 
arna leithdháileadh ar Bhallstát a chur ar 
fionraí i gcás easnaimh a mhéid a 
bhaineann leis an smacht reachta, ba 
cheart go leanfadh gníomhaíochtaí 
réigiúnacha agus áitiúla atá incháilithe 
de thairbhe a bhaint as an tSaoráid.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32c) Ba cheart, maidir le Ballstáit atá 
faoi réir míchothromaíochtaí iomarcacha, 
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Ballstáit nach bhfuil an euro mar 
airgeadra acu agus Ballstáit atá faoi réir 
moill shuntasach ar an bhforbairt 
struchtúrach, go mbeidís in ann 
athchóirithe, lena dtugtar aghaidh ar na 
fadhbanna ba shiocair leis na 
míchothromaíochtaí iomarcacha sin, a 
mholadh ina bpleananna téarnaimh agus 
athléimneachta.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 34 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(34a) Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú 
go ndéanfar gníomhaíochtaí cumarsáide, 
go háirithe maidir leis an oibleagáid an 
tacaíocht a sholáthraítear faoi chuimsiú 
na Saoráide a bheith infheicthe, a 
scaipeadh go cuí ar an leibhéal 
réigiúnach agus áitiúil iomchuí ar roinnt 
asraonta agus ar bhealach neamh-
idirdhealaitheach.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 39

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(39) Ba cheart don Choimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
atá le cur chun feidhme ag na Ballstáit agus 
an ranníocaíocht chomhfhreagrach a 
leithdháileadh orthu a bhunú trí ghníomh 
cur chun feidhme. Chun coinníollacha 
aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an 
Rialachán seo a chur chun feidhme, ba 
cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 
thabhairt don Choimisiún. Ba cheart go 
bhfeidhmeodh an Coimisiún na 
cumhachtaí cur chun feidhme maidir leis 
na pleananna téarnaimh agus 

(39) Ba cheart an chumhacht chun 
gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 den Chonradh a 
tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca 
leis na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a bhunú a bheidh le cur 
chun feidhme ag na Ballstáit agus i dtaca 
leis an ranníocaíocht chomhfhreagrach 
airgeadais a bheidh le leithdháileadh orthu. 
Tá sé tábhachtach, go háirithe, go 
rachadh an Coimisiún i mbun 
comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid 
oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 
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athléimneachta a ghlacadh agus an 
tacaíocht airgeadais a íoc ar 
chomhlíonadh na ngarspriocanna agus 
na spriocanna ábhartha i gcomhréir le 
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, faoin nós imeachta 
scrúdúcháin sin13. Tar éis gníomh cur 
chun feidhme a ghlacadh, ba cheart go 
bhféadfadh na Ballstát lena mbaineann 
agus an Coimisiún teacht ar chomhaontú 
maidir le socruithe oibríochtúla áirithe de 
chineál teicniúil, ina dtugtar mionsonraí ar 
ghnéithe den chur chun feidhme maidir le 
hamlínte, táscairí le haghaidh 
garspriocanna agus spriocanna, agus 
rochtain ar na sonraí foluiteacha. Chun 
ábharthacht leanúnach na socruithe 
oibríochtúla a cheadú i ndáil leis na dálaí 
atá ann faoi láthair le linn chur chun 
feidhme an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, ba cheart go bhféadfaí 
gnéithe na socruithe teicniúla sin a 
mhodhnú de chomhthoil. 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 socraítear leo go háirithe 
an nós imeachta maidir leis an mbuiséad a 
bhunú agus a chur chun feidhme le 
deontais, soláthar, duaiseanna agus cur 
chun feidhme indíreach, agus déantar foráil 
maidir le seiceálacha i dtaobh freagracht 
gníomhairí airgeadais. Ina theannta sin, na 
rialacha a ghlactar ar bhonn Airteagal 322 
CFAE, baineann siad freisin le cosaint 
bhuiséad an Aontais i gcás easnaimh 
ghinearálaithe maidir le smacht reachta sna 
Ballstáit, ós rud é gur réamhchoinníoll 
riachtanach é urramú an smachta reachta 
i dtaca le bainistíocht fhónta airgeadais 
agus cistiú éifeachtach AE.

leibhéal na saineolaithe. Ba cheart don 
Choimisiún, le linn dó gníomhartha 
tarmligthe a ullmhú agus a tharraingt 
suas, a áirithiú go ndéanfar doiciméid 
ábhartha a chur chuig Parlaimint na 
hEorpa agus chuig an gComhairle ar 
bhealach comhuaineach, tráthúil agus 
iomchuí. Tar éis gníomh cur chun 
feidhme a ghlacadh, ba cheart go 
bhféadfadh na Ballstát lena mbaineann 
agus an Coimisiún teacht ar chomhaontú 
maidir le socruithe oibríochtúla áirithe de 
chineál teicniúil, ina dtugtar mionsonraí ar 
ghnéithe den chur chun feidhme maidir le 
hamlínte, táscairí le haghaidh 
garspriocanna agus spriocanna, agus 
rochtain ar na sonraí foluiteacha. Chun 
ábharthacht leanúnach na socruithe 
oibríochtúla a cheadú i ndáil leis na dálaí 
atá ann faoi láthair le linn chur chun 
feidhme an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, ba cheart go bhféadfaí 
gnéithe na socruithe teicniúla sin a 
mhodhnú de chomhthoil. Beidh feidhm ag 
rialacha cothrománacha airgeadais arna 
nglacadh ag Parlaimint na hEorpa agus ag 
an gComhairle ar bhonn Airteagal 322 den 
Chonradh maidir leis an Rialachán seo. 
Leagtar síos na rialacha sin sa Rialachán 
Airgeadais agus socraítear leo go háirithe 
an nós imeachta maidir leis an mbuiséad a 
bhunú agus a chur chun feidhme le 
deontais, soláthar, duaiseanna agus cur 
chun feidhme indíreach, agus déantar foráil 
maidir le seiceálacha i dtaobh freagracht 
gníomhairí airgeadais. Baineann rialacha 
arna nglacadh ar bhun Airteagal 322 den 
Chonradh freisin le buiséad an Aontais a 
chosaint i gcás easnaimh ghinearálta i leith 
smacht reachta sna Ballstáit, ó tá urramú ar 
an smacht reachta, breithiúnacht 
neamhspleách, iolrachas sna meáin agus 
saoirse na meán ina réamhchoinníollacha 
ríthábhachtacha i dtaca le bainistiú fónta 
airgeadais agus cistiú éifeachtach ón 
Aontas.

________________________________
13 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
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Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena 
leagtar síos na rialacha agus na 
prionsabail ghinearálta a bhaineann leis 
na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar 
fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme 
ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, 
lch. 13).

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Raon feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, tagróidh sé do réimsí 
beartais a bhaineann le comhtháthú, an t-
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, 
sláinte, iomaíochas, athléimneacht, 
táirgiúlacht, taighde agus nuálaíocht, fás 
cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach, 
poist agus infheistíocht, agus cobhsaíocht 
na gcóras airgeadais.

Raon feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán, déanfaidh sé, trí bhíthin 
todhchaí níos fearr a chruthú don chéad 
ghlúin eile, an comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a fheabhsú agus 
athchóirithe feabhsaithe fáis a chur chun 
cinn agus an margadh inmheánach a 
neartú, tagairt a dhéanamh do na sé 
réimse beartais seo a leanas:

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – pointe a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) aistriú glas, agus cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip á 
gcur san áireamh;

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 3 – pointe b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) claochlú digiteach, agus cuspóirí 
an Chláir Oibre Dhigitigh á gcur san 
áireamh;

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – pointe c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) comhtháthú eacnamaíoch, 
táirgiúlacht agus iomaíochas, agus 
straitéisí an Aontais maidir leis an 
tionsclaíocht agus le FBManna á gcur 
san áireamh;

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – pointe d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) comhtháthú sóisialta, agus 
cuspóirí EPSR á gcur san áireamh;

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – pointe e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) athléimneacht institiúideach agus 
fothú acmhainneachta;

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 3 – pointe f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) bearta na hionstraime téarnaimh 
‘Next Generation EU’, agus cuspóirí na 
Scéime Ráthaíochta i dtaobh Leanaí agus 
na Scéime Ráthaíochta don Aos Óg, á 
gcur san áireamh.

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 3a
1. Le cur i bhfeidhm an Rialacháiin 
seo, déantar Airteagal 152 den Chonradh 
a urramú go hiomlán, agus déanann na 
pleananna náisiúnta téarnaimh agus 
athléimneachta arna n-eisiúint faoin 
Rialachán seo cleachtais agus institiúidí 
náisiúnta um shocrú pá a urramú. 
Urramaíonn an Rialachán seo 
Airteagal 28 de Chairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, agus dá 
réir sin, ní dhéanann sé difear don cheart 
comhaontuithe comhchoiteanna a 
chaibidil, a thabhairt i gcrích nó a 
fhorfheidhmiú ná do ghníomhaíocht 
chomhchoiteann a dhéanamh i gcomhréir 
leis an dlí náisiúnta agus le cleachtais 
náisiúnta.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 

1. Is é a bheidh mar chuspóir 
ginearálta leis an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta ná rannchuidiú le 
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críochach an Aontais a chur chun cinn trí 
athléimneacht agus acmhainn 
choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch na 
géarchéime a mhaolú, agus tacú leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach, 
agus ar an gcaoi sin rannchuidiú le 
hacmhainneacht fáis gheilleagair an 
Aontais a athshlánú i ndiaidh ghéarchéim 
COVID-19, agus le fás inbhuanaithe a 
chothú.

haghaidh a thabhairt ar na sé réimse 
beartais dá dtagraítear in Airteagal 3, 
agus bearta don chéad ghlúin eile a chur 
chun cinn, dá bhrí sin, trí athléimneacht 
agus acmhainn choigeartaithe na mBallstát 
a fheabhsú, tionchar sóisialta agus 
eacnamaíoch na géarchéime a mhaolú, tacú 
leis an aistriú glas agus leis an aistriú 
digiteach, rannchuidiú le hacmhainneacht 
fáis gheilleagair an Aontais a athshlánú i 
ndiaidh ghéarchéim COVID-19, fás 
inbhuanaithe a chothú agus breisluach 
Eorpach a ghiniúint.

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Rannchuideoidh an tSaoráid le 
cuspóirí bheartais an Aontais faoi 
Chomhaontú Pháras agus le neartú an 
mhargaidh inmheánaigh, EPSR agus 
SFIanna na Náisiún Aontaithe trí bhearta 
a chur chun feidhme, amhail na bearta 
seo a leanas:

Leasú 38

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) bearta maidir le haistriú chuig 
Aontas atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de faoi 2020, aistriú cothrom le 
tacaíocht do na réigiúin is mó atá buailte, 
soghluaiseacht agus bonneagar 
inbhuanaithe, dul i ngleic le 
bochtaineacht fuinnimh, éifeachtúlacht 
fuinnimh agus acmhainní a chur chun 
cinn, foinsí fuinnimh in-athnuaite, 
éagsúlú fuinnimh a bhaint amach agus 
slándáil fuinnimh a áirithiú, agus bearta 
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don earnáil talmhaíochta, d’iascaigh agus 
d’fhorbairt ceantair tuaithe agus 
trasteorann;

Leasú 39

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) bearta maidir le ról na seirbhísí 
poiblí fostaíochta a dhigiteáil agus a 
mhéadú, agus lena gcothaítear bonneagar 
digiteach, lena bhfeabhsaítear rochtain ar 
obair dhigiteach agus lena gcuirtear 
scileanna digiteacha chun cinn;

Leasú 40

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) bearta maidir le margaí saothair 
athléimneacha, a bhfuil dálaí oibre 
cuibhiúla acu, a fhorbairt, an margadh 
inmheánach a neartú, infheistíocht a 
chothú agus tacú leis an bpróiseas 
cóineasaithe eacnamaíoch agus shóisialta 
aníos, bearta maidir le deiseanna 
fiontraíochta agus scileanna a fheabhsú, 
timpeallacht fhabhrach a chruthú 
d’infheistíocht agus do FBManna, lena n-
áirítear d’ationsclú nuálach agus 
inbhuanaithe, infheistíocht in earnáil an 
tionscail, cumas táirgiúil agus 
straitéiseach an Aontais a chomhdhlúthú, 
éiceachórais thionsclaíocha a fhorbairt 
agus tacú le Ballstáit nach é an euro a n-
airgeadra agus iad ag iarraidh an t-
airgeadra aonair a ghlacadh;
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Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 a (nua) – point d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) maidir le cuimsiú sóisialta, 
slándáil shóisialta agus córais leasa 
shóisialta agus chosanta a neartú, 
idirphlé sóisialta, bonneagar sóisialta a 
fhorbairt, poist ardcháilíochta, cuimsiú 
daoine faoi mhíchumas, comhionannas 
inscne, dul i ngleic le bochtaineacht agus 
le neamhionannais, an bhearna phá idir 
na hinscní, saoire teaghlaigh oiriúnach 
agus socruithe solúbtha oibre agus 
rannpháirtíocht na mban i margadh an 
tsaothair a mhéadú, lena n-áirítear trí 
dheiseanna comhionanna agus dul chun 
cinn gairme a áirithiú;

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 a (nua) – pointe e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) chun acmhainneacht riaracháin 
agus institiúideach na mBallstát agus a n-
údarás réigiúnach agus áitiúil faoi seach 
a neartú i ndáil leis na dúshláin atá ann 
d’institiúidí, don rialachas, don riarachán 
poiblí agus d’earnálacha eacnamaíocha 
agus sóisialta, chun sláinte phoiblí agus 
córais cúraim sláinte a fheabhsú, lena n-
áirítear feabhas a chur ar an 
acmhainneacht freagartha ar 
ghéarchéimeanna, seirbhísí cúraim agus 
cúraim baile ardcháilíochta agus 
inacmhainne a fhorbairt, maille le tithe 
altranais agus ionaid chúraim níos 
sábháilte, ar chaighdeán níos airde agus 
níos inrochtana, trealamh leighis agus 
seirbhísí leighis inrochtana do na 
saoránaigh uile, bearta chun feabhas a 
chur ar acmhainneacht na n-institiúidí 
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poiblí cearta oibrithe soghluaiste agus 
trasteorann a ráthú, lena n-áirítear a 
ráthú go dteachtfaidh siad dálaí oibre 
sábháilte agus comhionanna, pá i 
gcomhréir leis an dlí agus an fhaisnéis 
uile is gá, le haghaidh chobhsaíocht na 
gcóras airgeadais, córais bhreithiúnacha 
éifeachtúla agus neamhspleácha a neartú, 
mar aon le hiolrachas sna meáin agus 
saoirse na meán a chur chun cinn;

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 a (nua) – pointe f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) chun aghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin dhéimeagrafacha, agus don 
chultúr, don oideachas, don fhoghlaim ar 
feadh an tsaoil agus don ghairmoiliúint, 
lena n-áirítear forbairt straitéisí agus 
gníomhaíochtaí náisiúnta agus 
réigiúnacha maidir le huas-sciliú agus 
athsciliú, forbairtí i margadh an tsaothair 
a thuar ar bhealach níos fearr, beartais i 
dtaobh leanaí agus i dtaobh na hóige, 
comhdheiseanna agus rochtain do chách, 
athchóirithe pinsean, ag díriú ar 
inbhuanaitheacht agus leormhaitheas 
córas pinsean d’oibrithe agus do dhaoine 
féinfhostaithe, chomh maith le 
comhdheiseanna do mhná agus d’fhir 
chun cearta pinsin a fháil.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Chun an cuspóir ginearálta sin a 
ghnóthú, is é an cuspóir sonrach a bheidh 
ag an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta tacaíocht airgeadais a 

2. Chun an cuspóir ginearálta sin a 
ghnóthú, is é an cuspóir sonrach a bheidh 
ag an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta ná tacaíocht airgeadais a 
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sholáthar do Bhallstáit d'fhonn 
garspriocanna agus spriocanna na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí a 
ghnóthú mar a leagtar amach iad ina gcuid 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta. 
An cuspóir sonrach sin, saothrófar é i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit lena 
mbaineann.

sholáthar do Bhallstáit d'fhonn 
garspriocanna agus spriocanna na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí a 
ghnóthú mar a leagtar amach iad ina gcuid 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta, 
agus fós a chur san áireamh go bhfuil 
éifeachtaí iarmharta ag 
éagothromaíochtaí eacnamaíocha, ag 
éagothroime shóisialta agus ag droch-
chosaint shóisialta a bhaineann an bonn 
ó chobhsaíocht fhoriomlán an Aontais. 
An cuspóir sonrach sin, saothrófar é i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit lena 
mbaineann.

Leasú 45

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Féadfaidh Ballstáit nach bhfuil an 
euro mar airgeadra acu, atá faoi réir 
moill shuntasach ar an bhforbairt 
struchtúrach, pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a mholadh lena 
dtabharfar aghaidh ar a gcuid 
fadhbanna.

Leasú 46

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2b. Athchóirithe agus infheistíochtaí 
ar chuir na Ballstáit tús leo tar éis an 1 
Feabhra 2020, tá siad incháilithe faoin 
tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta.
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Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh na méideanna dá 
dtagraítear i mír 1(a) speansais a 
chumhdach a bhaineann le gníomhaíochtaí 
ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchta 
agus meastóireachta a bhfuil gá leo chun 
gach ionstraim aonair a bhainistiú agus a 
gcuspóirí a ghnóthú, go háirithe staidéir, 
cruinnithe saineolaithe, gníomhaíochtaí 
faisnéise agus cumarsáide, lena n-áirítear 
cumarsáid chorparáideach faoi 
thosaíochtaí polaitiúla an Aontais, a 
mhéid a bhaineann siad le cuspóirí an 
Rialacháin seo, speansais a bhaineann le 
líonraí TF atá dírithe ar phróiseáil agus 
ar mhalartú faisnéise, uirlisí 
teicneolaíochta faisnéise corparáideacha, 
agus gach speansas eile maidir le cúnamh 
teicniúil agus riaracháin arna thabhú ag 
an gCoimisiún chun gach ionstraim a 
bhainistiú. Féadfaidh na speansais gach 
costas a bhaineann le gníomhaíochtaí 
tacaíochta eile a chumhdach freisin, 
amhail costais a bhaineann le rialú 
cáilíochta agus faireachán ar thionscadail 
ar an láthair agus costais a bhaineann le 
piarchomhairleoireacht agus le 
saineolaithe chun athchóirithe agus 
infheistíochtaí a mheasúnú agus a chur 
chun feidhme.

2. Féadfaidh na méideanna dá 
dtagraítear i mír 1(a) speansais a 
chumhdach a bhaineann le gníomhaíochtaí 
ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchta 
agus meastóireachta, a bhfuil gá leo chun 
gach ionstraim aonair a bhainistiú agus a 
gcuspóirí a ghnóthú, a mhéid a bhaineann 
siad le cuspóirí an Rialacháin seo, agus ar 
choinníoll nach gníomhaíochtaí iad atá 
incháilithe le haghaidh tacaíocht 
theicniúil de bhun Airteagal 7 de 
Rialachán...[maidir le hIonstraim um 
Thacaíocht Theicniúil, 2020/0103 
(COD)]. I gcás nach mbainfidh Ballstát 
úsáid as an gcistiú leithdháilte, féadfaidh 
an Coimisiún an cistiú sin a chur ar fáil 
le haghaidh tograí arna ndréachtú tar éis 
dul i gcomhairle leis na húdaráis 
réigiúnacha agus áitiúla agus le 
geallsealbhóirí eile, lena n-áirítear na 
comhpháirtithe sóisialta agus 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta, chun 
díospóireacht oscailte a chur chun cinn 
chun tacú le gníomhaíochtaí chun 
taighde agus díospóireacht phoiblí a 
spreagadh agus chun faisnéis a scaipeadh 
faoi na hathchóirithe is gá chun aghaidh 
a thabhairt ar iarmhairtí diúltacha 
ghéarchéim COVID-19.

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. I gcás neamhchomhlíonadh 
suntasach i ndáil le haon chás a leagtar síos 
in Airteagal 15(7) den Rialachán lena 
leagtar síos forálacha coiteanna maidir le 

1. I gcás neamhchomhlíonadh 
suntasach i ndáil le haon chás a leagtar síos 
in Airteagal 15(7) den Rialachán lena 
leagtar síos forálacha coiteanna maidir le 
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[…)][RFC], is amhlaidh a dhéanfaidh an 
Chomhairle, ar thogra a fháil ón 
gCoimisiún, cinneadh a ghlacadh trí 
bhíthin gníomh cur chun feidhme chun an 
tréimhse maidir le glacadh na gcinntí dá 
dtagraítear in Airteagail 17(1) agus 17(2) 
nó chun íocaíochtaí faoin tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta a chur ar 
fionraí.

[…)][RFC], glacfaidh an Coimisiún 
gníomh tarmligthe i gcomhréir le 
hAirteagal 27a maidir le cinneadh chun 
an tréimhse ama le haghaidh ghlacadh na 
gcinntí dá dtagraítear in Airteagail 17(1) 
agus 17(2) a chur ar fionraí nó chun 
íocaíochtaí faoin tSaoráid a chur ar fionraí 
go páirteach nó go hiomlán.

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. An cinneadh chun íocaíochtaí a 
chur ar fionraí dá dtagraítear i mír 1, 
beidh feidhm aige maidir le hiarratais 
íocaíochta a thíolacfar tar éis dháta an 
chinnidh fionraíochta.

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
 Airteagal 9 – mír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1b. Fionraí na tréimhse ama dá 
dtagraítear in Airteagal 17, beidh feidhm 
aici ón lá tar éis ghlacadh an chinnidh dá 
dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo.

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1c. An cinneadh chun íocaíochtaí a 
chur ar fionraí dá dtagraítear i mír 1, ní 
bheidh feidhm aige ar choinníoll gur 
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gníomhach a bheidh an clásal éalaithe.

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Má tharlaíonn aon cheann de na 
cásanna dá dtagraítear in Airteagal 15(11) 
den Rialachán lena leagtar síos forálacha 
coiteanna maidir le [...], glacfaidh an 
Chomhairle cinneadh, ar thogra a fháil 
ón gCoimisiún, trí bhíthin gníomh cur 
chun feidhme chun fionraí na tréimhse nó 
na n-íocaíochtaí dá dtagraítear sa mhír 
roimhe seo a fhoirceannadh.

2. Má tharlaíonn aon cheann de na 
cásanna dá dtagraítear in Airteagal 15(11) 
den Rialachán lena leagtar síos forálacha 
coiteanna maidir le [...], glacfaidh an 
Coimisiún gníomh tarmligthe i gcomhréir 
le hAirteagal 27a maidir leis an 
gcinneadh chun fionraí na tréimhse ama 
nó fionraí na n-íocaíochtaí dá dtagraítear sa 
mhír roimhe seo a fhoirceannadh. 
Athchromfar ar na nósanna imeachta nó 
na híocaíochtaí ábhartha an lá tar éis 
fhoirceannadh na fionraí.

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún 
cistiú arna leithdháileadh ar an mBallstát 
a chur ar fionraí mar gheall ar easnamh 
a mhéid a bhaineann leis an smacht 
reachta, leanfaidh gníomhaíochtaí 
réigiúnacha agus áitiúla atá incháilithe 
de thairbhe a bhaint as an tSaoráid.

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. An tacaíocht iasachta do phlean 
téarnaimh agus athléimneachta an 

4. An tacaíocht iasachta do phlean 
téarnaimh agus athléimneachta an 
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Bhallstáit lena mbaineann, ní mó ná an 
difríocht idir méid iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
athbhreithniú i gcás inarb ábhartha a 
bheidh sé agus an ranníocaíocht uasta dá 
dtagraítear in Airteagal 10. Ní mó ná 4.7 % 
d’Ollioncam Náisiúnta an Bhallstáit a 
bheidh méid uasta na hiasachta le gach 
Ballstát.

Bhallstáit lena mbaineann, ní mó ná an 
difríocht idir méid iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
athbhreithniú i gcás inarb ábhartha a 
bheidh sé agus an ranníocaíocht uasta dá 
dtagraítear in Airteagal 10. Ní mó ná 6,8 % 
d’Ollioncam Náisiúnta an Bhallstáit a 
bheidh méid uasta na hiasachta le gach 
Ballstát.

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) míniú ar conas a mheastar a 
rannchuideoidh na bearta sa phlean le 
haghaidh a thabhairt ar easnaimh a 
mhéid a bhaineann leis na luachanna a 
chumhdaítear in Airteagal 2 den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach;

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe b b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bb) míniú ar conas a chuireann na 
bearta sa phlean san áireamh na 
seasaimh arna bhfáil ó eagraíochtaí 
neamhbhrabúsacha den tsochaí 
shibhialta agus ó údaráis áitiúla nó 
réigiúnacha sa Bhallstát.

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. De bhun na gcuspóirí a leagtar 1. De bhun na gcuspóirí a leagtar 
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amach in Airteagal 4, ullmhóidh na 
Ballstáit pleananna náisiúnta téarnaimh 
agus athléimneachta. Leagfar amach sna 
pleananna sin clár oibre athchóirithe agus 
infheistíochta an Bhallstáit lena mbaineann 
le haghaidh na tréimhse ceithre bliana ina 
dhiaidh. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta incháilithe le haghaidh 
cistiúcháin faoin ionstraim sin, bíonn 
bearta le haghaidh athchóirithe agus 
tionscadail infheistíochta poiblí mar chuid 
díobh le pacáiste comhleanúnach.

amach in Airteagal 4, ullmhóidh na 
Ballstáit pleananna náisiúnta téarnaimh 
agus athléimneachta. Leagfar amach sna 
pleananna sin clár oibre athchóirithe agus 
infheistíochta an Bhallstáit lena mbaineann 
le haghaidh na tréimhse ceithre bliana ina 
dhiaidh. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta incháilithe le haghaidh 
cistiúcháin faoin ionstraim sin, bíonn 
bearta le haghaidh athchóirithe agus 
tionscadail infheistíochta poiblí mar chuid 
díobh le pacáiste comhleanúnach. Le 
haghaidh pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a ullmhú, féadfaidh na 
Ballstáit úsáid a bhaint as an Ionstraim 
um Thacaíocht Theicniúil i gcomhréir le 
Rialachán XX/YYYY [lena mbunaítear an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil].

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Mar léiriú ar an gComhaontú Glas 
don Eoraip mar straitéis fáis 
inbhuanaithe na hEorpa agus aistriú 
ghealltanais an Aontais maidir le 
Comhaontú Pháras agus Spriocanna na 
Náisiún Aontaithe um Fhorbairt 
Inbhuanaithe a chur chun feidhme, 
rannchuideoidh 37 % ar a laghad de 
mhéid gach plean téarnaimh agus 
athléimneachta le gníomhaíochtaí aeráide 
agus bithéagsúlachta agus cuspóirí 
inbhuanaitheachta comhshaoil a 
phríomhshruthú. Trí bhíthin gníomh 
tarmligthe, glacfaidh an Coimisiún an 
mhodheolaíocht ábhartha chun cuidiú 
leis na Ballstáit an ceanglas sin a 
chomhlíonadh.
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Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1b. Mar léiriú ar CECS mar straitéis 
na hEorpa don dul chun cinn sóisialta, 
rannchuideoidh cuid shuntasach de 
mhéid gach plean téarnaimh agus 
athléimneachta le cur chun feidhme 
chuspóirí CECS. Trí bhíthin gníomh 
tarmligthe, glacfaidh an Coimisiún an 
mhodheolaíocht ábhartha chun cuidiú le 
Ballstáit an ceanglas sin a chomhlíonadh.

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1c. Mar léiriú ar an ionstraim 
téarnaimh ‘Next Generation EU’ a bheith 
ina hionstraim atá dírithe ar an todhchaí, 
agus ag aithint thábhacht an Chlár Oibre 
Scileanna Digiteacha agus na 
Ráthaíochta don Aos Óg, rannchuideoidh 
gach plean tearnaimh agus 
athléimneachta le dul i ngleic leis an 
mbaol go ndéanfaí damáiste 
fadtréimhseach d’ionchais daoine óga sa 
mhargadh saothair agus dá bhfolláine 
fhoriomlán trí réitigh fostaíochta 
ardcháilíochta, oideachais agus cáilíochta 
agus trí fhreagairtí lena spriocdhírítear ar 
dhaoine óga.

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, na cinn is ábhartha 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach 
nó a eascraíonn astu go háirithe. Na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta, 
beidh siad comhsheasmhach freisin leis an 
bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit san 
áireamh ina gcláir náisiúnta athchóirithe 
faoin Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
huasdátaithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921, ina bpleananna críochacha 
um aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú 
Cóir22, agus ina gcomhaontuithe 
comhpháirteacha agus cláir oibríochtúla 
faoi chistí an Aontais.

2. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, go háirithe iad siúd 
atá ábhartha do na réimsí beartais a 
leagtar amach in Airteagal 3, chomh 
maith leis an gcomhtháthú críochach, 
sóisialta agus eacnamaíoch, agus fós na 
riachtanais agus dúshláin infheistíochta a 
bhaineann le héagothromaíochtaí 
réigiúnacha agus áitiúla a chur san 
áireamh. Rannchuideoidh na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta le 
neamhspleáchas straitéiseach an Aontais, 
leis an aistriú chuig neodracht aeráide 
faoi 2050 agus leis an inbhuanaitheacht 
shóisialta trí CECS agus Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe a chur chun feidhme. Na 
pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach freisin leis an bhfaisnéis 
a chuirfidh na Ballstáit san áireamh ina 
gcláir náisiúnta athchóirithe faoin 
Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
huasdátaithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921, ina bpleananna críochacha 
um aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú 
Cóir22, agus ina gcomhaontuithe 
comhpháirteacha agus cláir oibríochtúla 
faoi chistí an Aontais.

______________________________ ________________________
21 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.

21 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.

22 […] 22 […]
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Leasú 62

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Déanfar na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a tharraingt suas tar 
éis dul i gcomhairle leis na húdaráis 
réigiúnacha agus áitiúla agus le 
geallsealbhóirí eile, lena n-áirítear na 
comhpháirtithe sóisialta agus 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta, i 
gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán 
(AE)XX/xx ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle1a;
____________________________
1a Rialachán (AE) XX/xx ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle AN XX 
lena leagtar síos forálacha coiteanna 
maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, 
an Ciste Comhtháthaithe agus an Ciste 
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 um 
Bainistiú Teorainneacha agus um Víosaí 
(IO L ...).

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2b. Agus forbairtí teicneolaíochta á 
gcur san áireamh, féadfaidh an tSaoráid 
rannchuidiú le pleananna infheistíochta 
comhtháite i mbonneagair dhigiteacha 
agus scileanna digiteacha a ghlacadh 
chomh maith le creat cistiúcháin 
éifeachtach a bhunú chun an t-
iomaíochas is airde is féidir a áirithiú i 
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réigiúin san Aontas.

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. An plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chuirfidh an Ballstát i 
láthair, is iarscríbhinn lena Chlár Náisiúnta 
Athchóirithe a bheidh ann agus tíolacfar é 
go hoifigiúil faoin 30 Aibreán ar a dhéanaí. 
Féadfaidh Ballstát dréachtphlean a 
thíolacadh ón 15 Deireadh Fómhair den 
bhliain roimhe, in éineacht leis an 
dréachtbhuiséad don bhliain ina dhiaidh 
sin.

2. An plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chuirfidh an Ballstát i 
láthair, is iarscríbhinn lena Chlár Náisiúnta 
Athchóirithe a bheidh ann agus tíolacfar é 
go hoifigiúil faoin 30 Aibreán ar a dhéanaí. 
Féadfaidh Ballstát dréachtphlean a 
thíolacadh ón 15 Deireadh Fómhair den 
bhliain roimhe, in éineacht leis an 
dréachtbhuiséad don bhliain ina dhiaidh 
sin. Cuirfear na dréachtphleananna sin 
faoi bhráid na gcomhpháirtithe sóisialta 
le haghaidh comhairliúcháin tráth nach 
déanaí ná i mí Feabhra roimh an 
spriocdháta i mí Aibreáin le haghaidh an 
plean a thíolacadh don Choimisiún go 
hoifigiúil, rud a fhágfaidh go mbeidh 30 
lá ar a laghad ag na comhpháirtithe 
sóisialta freagra a thabhairt i scríbhinn.

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) míniú ar an dóigh a mheastar go 
dtabharfar aghaidh ar na dúshláin agus 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh;

(a) míniú ar conas is dócha go 
dtabharfar aghaidh ar na dúshláin agus 
tosaíochtaí struchtúracha tírshonracha is 
ábhartha a sainaithníodh faoi chuimsiú an 
tSeimeastair Eorpaigh, go háirithe iad siúd 
a bhaineann le beartais shóisialta agus 
eacnamaíocha;
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Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) míniú ar conas a neartaíonn an 
plean acmhainneacht fáis, cruthú 
fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann, conas a mhaolaíonn sé 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime, agus mar a rannchuidíonn sé 
le feabhas a chur ar chomhtháthú agus ar 
chóineasú sóisialta agus críochach;

(b) míniú ar conas a neartaíonn an 
plean acmhainneacht fáis, cruthú post 
ardcháilíochta, dul chun cinn sóisialta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
shóisialta an Bhallstáit lena mbaineann, ar 
conas a dhéanann sé an bhearna 
bonneagair a laghdú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú, i dtaca leis na grúpaí is 
leochailí agus an óige agus tionchar 
eacnamaíoch FBManna, agus a 
rannchuidiú le comhtháthú agus cóineasú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú, chomh maith le 
neamhspleáchas straitéiseach an Aontais;

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) méid an chomhairliúcháin leis na 
húdaráis réigiúnacha agus áitiúla agus le 
geallsealbhóirí eile, lena n-áirítear an 
comhairliúchán leis na comhpháirtithe 
sóisialta agus le heagraíochtaí na sochaí 
sibhialta, arna dhéanamh roimh 
thíolacadh an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta; déanfar rannchuidiú i 
scríbhinn na gcomhpháirtithe sóisialta a 
chur isteach sa bhreis ar an bplean;

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 15 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) míniú ar an gcaoi a mheastar go 
rannchuideoidh bearta sa phlean leis an 
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach nó 
leis na dúshláin atá mar thoradh orthu;

(c) míniú ar conas a mheastar a 
rannchuideoidh bearta sa phlean leis na sé 
cholún a leagtar amach in Airteagal 3;

Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) na táscairí sóisialta a bheidh le 
gnóthú leis an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta atá molta agus an 
rannchuidiú a rinneadh le Colún 
Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun 
feidhme agus le Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a 
bhaint amach;

Leasú 70

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) meastachán, i gcás inarb iomchuí, 
ar thionchar na n-aistrithe glasa agus 
digiteacha ó thaobh cailliúint post agus 
cruthú post de, chomh maith le 
meastachán ar bhearta iomchuí chun 
aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna sin, 
go háirithe i réigiúin ina ndéanfar 
aistrithe fuinnimh suntasacha;

Leasú 71

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 15 – mír 3 – pointe c c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cc) míniú ar conas a urramaíonn na 
bearta prionsabail na hidir-
inoibritheachta, na héifeachtúlachta 
fuinnimh, na cosanta sonraí, cur chun 
cinn an chomhionannais dhigitigh, 
inrochtaineacht dhigiteach, réitigh 
bogearraí oscailte agus crua-earraí 
oscailte agus sonraí pearsanta;

Leasú 72

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cd) míniú ar chomhleanúnachas an 
phlean leis an doiciméid arna nglacadh i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh is 
déanaí;

Leasú 73

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ce) míniú mionsonraithe ar conas a 
mheastar a áiritheoidh na bearta go 
rannchuideoidh 37 % ar a laghad den 
mhéid a iarrfar le haghaidh an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le 
gníomhaíochtaí aeráide agus 
bithéagsúlachta agus cuspóirí 
inbhuanaitheachta comhshaoil a 
phríomhshruthú bunaithe ar an 
modheolaíocht arna soláthar ag an 
gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 
14(1);
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Leasú 74

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cf) míniú mionsonraithe ar conas a 
mheastar a áiritheoidh na bearta go 
rannchuideoidh cuid shuntasach den 
mhéid a iarrfar don phlean téarnaimh 
agus athléimneachta le cur chun feidhme 
chuspóirí CECS bunaithe ar an 
modheolaíocht arna soláthar ag an 
gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 
14(1);

Leasú 75

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cg) measúnú tionchair inscne ar an 
bplean, i gcomhréir leis na cuspóirí a 
leagtar amach sa Straitéis maidir le 
Comhionannas Inscne, chun aghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar thionchar 
diúltach na géarchéime ar an 
gcomhionannas inscne, go háirithe trí 
chruthú post ardcháilíochta a áirithiú do 
mhná, tríd an mbearna phá idir na 
hinscní a laghdú agus trí rochtain ar 
chreidmheas d’fhiontraithe ban, agus trí 
bhearta chun foréigean inscnebhunaithe 
agus ciapadh gnéasach a chosc agus a 
chomhrac;

Leasú 76

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 15 – mír 3 – pointe c h (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ch) dearbhú nach ann d’aon 
choinbhleacht leasa i ndáil le cur chun 
feidhme bhuiséad an Aontais do gach 
beart infheistíochta poiblí atá sa phlean;

Leasú 77

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c i (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ci) léiriú go gcomhlíonann na 
hathchóirithe agus na hinfheistíochtaí atá 
beartaithe a áirítear sa phlean an 
prionsabal ‘gan dochar suntasach a 
dhéanamh’;

Leasú 78

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe j

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) na socruithe inmheánacha chun 
plean téarnaimh agus athléimneachta an 
Bhallstáit lena mbaineann a chur chun 
fheidhme go héifeachtach, lena n-áirítear 
na garspriocanna agus na spriocanna atá 
molta, agus na táscairí gaolmhara;

(j) na socruithe inmheánacha chun 
plean téarnaimh agus athléimneachta an 
Bhallstáit lena mbaineann a chur chun 
fheidhme go héifeachtach, lena n-áirítear 
na garspriocanna agus na spriocanna atá 
molta, agus na táscairí gaolmhara, lena n-
áirítear conas a chuireann an plean 
feabhas ar an bhfeidhmíocht 
thírbhunaithe faoin Scórchlár Sóisialta;

Leasú 79

Togra le haghaidh rialacháin



PE655.950v03-00 118/435 RR\1217780GA.docx

GA

Airteagal 15 – mír 3 – pointe j a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ja) dearbhú nach dtabharfar cúnamh 
airgeadais ach do ghnóthais a 
urramaíonn comhaontuithe 
comhchoiteanna is infheidhme agus nach 
bhfuil lonnaithe i ndlínse dá dtagraítear 
in Iarscríbhinn I a ghabhann leis na 
conclúidí ón gComhairle maidir le liosta 
athbhreithnithe an Aontais de dhlínsí 
neamh-chomhoibríocha chun críocha 
cánach,

Leasú 80

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. In ullmhú tograí dóibh dá bplean 
téarnaimh agus athléimneachta, féadfaidh 
na Ballstáit a iarraidh ar an gCoimisiún 
malartú dea-chleachtas a eagrú chun gur 
féidir leis na Ballstáit iarrthacha tairbhiú de 
thaithí Ballstát eile. Ina theannta sin, 
féadfaidh Ballstáit tacaíocht theicniúil a 
iarraidh faoin Ionstraim um Thacaíocht 
Theicniúil i gcomhréir le rialachán na 
hionstraime sin.

4. In ullmhú tograí dóibh dá bplean 
téarnaimh agus athléimneachta, féadfaidh 
na Ballstáit a iarraidh ar an gCoimisiún 
malartú dea-chleachtas a eagrú chun gur 
féidir leis na Ballstáit iarrthacha tairbhiú de 
thaithí Ballstát eile. Ina theannta sin, 
féadfaidh Ballstáit tacaíocht theicniúil a 
iarraidh faoin Ionstraim um Thacaíocht 
Theicniúil i gcomhréir le rialachán na 
hionstraime sin. Leis an tacaíocht 
theicniúil, déanfar rialacha agus 
cleachtais náisiúnta a bhaineann le 
cómhargáil a urramú go hiomlán. Ní 
féidir le gníomhaíochtaí tacaíochta 
teicniúla an bonn a bhaint ó ról na 
gcomhpháirtithe sóisialta ná 
neamhspleáchas na cómhargála a chur i 
mbaol. Ní féidir cúnamh teicniúil a 
iarraidh i réimsí a thagann, go hiomlán 
nó go páirteach, faoi shainchúram na 
gcomhpháirtithe sóisialta mura rud é go 
dtugann na comhpháirtithe sóisialta a 
gcomhdhearcadh.
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Leasú 81

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar thábhacht agus ar chomhleanúnachas an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta agus 
a gcuireann sé leis an aistriú glas agus leis 
an aistriú digiteach, agus chun na críche 
sin, cuirfidh sé na critéir seo a leanas san 
áireamh:

3. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar ábharthacht agus comhleanúnachas an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta agus 
ar a rannchuidiú le riachtanais 
eacnamaíocha, shóisialta agus shláinte. 
Chuige sin, cuirfidh sé na critéir seo a 
leanas san áireamh:

Leasú 82

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 –mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) i dtaobh an meastar go 
rannchuideoidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta le haghaidh a thabhairt go 
héifeachtach ar dhúshláin arna n-aithint sna 
moltaí tírshonracha arna ndíriú ar an 
mBallstát lena mbaineann nó i ndoiciméid 
ábhartha eile arna nglacadh go hoifigiúil ag 
an gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach;

(a) i dtaobh an meastar go 
rannchuideoidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta le haghaidh a thabhairt go 
héifeachtach ar dhúshláin arna sainaithint 
sna moltaí tírshonracha arna ndíriú ar an 
mBallstát lena mbaineann, go háirithe iad 
siúd atá nasctha le beartais shóisialta 
agus eacnamaíocha, nó i ndoiciméid 
ábhartha eile arna nglacadh go hoifigiúil ag 
an gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach;

Leasú 83

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) i dtaobh an bhfuil bearta sa 
phlean a rannchuidíonn go héifeachtach 
leis na haistrithe glasa agus digiteacha nó 
le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin a 
eascraíonn astu;

scriosta
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Leasú 84

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) i dtaobh an rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta le 
gealltanais an Aontais agus gealltanais a 
Bhallstát a bhaint amach, go háirithe 
cuspóirí aeráide an Aontais maidir le 
hAontas atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach faoi 2050, 
lena n-áirítear a ghealltanais faoi 
Chomhaontú Pháras, an Comhaontú Glas 
don Eoraip, chomh maith le prionsabail 
CECS, an Straitéis Eorpach um 
Chomhionannas Inscne agus Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe a chur chun feidhme;

Leasú 85

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) i dtaobh an meastar go mbeidh 
tionchar buan ag an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta ar an mBallstát lena 
mbaineann;

(c) i dtaobh an meastar go mbeidh 
tionchar buan ag an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta ar an mBallstát lena 
mbaineann agus an rannchuideoidh 37 % 
den phlean téarnaimh agus 
athléimneachta le dul i ngleic leis an 
athrú aeráide;

Leasú 86

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) i dtaobh an meastar go 
rannchuideoidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta go héifeachtach le neartú 

(d) i dtaobh an meastar go 
rannchuideoidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta go héifeachtach leis an 
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acmhainneachta fáis, cruthaithe post, 
agus athléimneachta eacnamaíche agus 
sóisialta an Bhallstáit, le tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime a mhaolú, agus an 
rannchuideoidh sé leis an gcomhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú;

raon feidhme agus na cuspóirí a leagtar 
amach in Airteagail 3 agus 4;

Leasú 87

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) i dtaobh an bhfuil an réasúnú arna 
sholáthar ag an mBallstát maidir le méid 
chostais mheasta iomlána an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
thíolacadh, réasúnta agus inchreidte agus 
an bhfuil sé i gcomhréir leis an tionchar a 
mheastar a bheidh ar an ngeilleagar agus 
ar an bhfostaíocht;

(e) i dtaobh an bhfuil an réasúnú arna 
sholáthar ag an mBallstát maidir le méid 
chostais mheasta iomlána an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
thíolacadh, réasúnta agus inchreidte agus 
an bhfuil sé i gcomhréir leis an tionchar a 
mheastar a bheidh ar an ngeilleagar agus ar 
an bhfostaíocht agus ar an gcomhtháthú 
sóisialta;

Leasú 88

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) i dtaobh an bhfuil bearta sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le haghaidh 
cur chun feidhme athchóirithe 
struchtúracha agus tionscadal infheistíochta 
poiblí ar gníomhaíochtaí comhleanúnacha 
iad;

(f) i dtaobh an bhfuil bearta 
comhleanúnacha sa phlean téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh cur chun 
feidhme athchóirithe agus tionscadal 
infheistíochta poiblí ar gníomhaíochtaí 
comhleanúnacha iad;

Leasú 89

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 16 – mír 3 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) i dtaobh an meastar go n-áiritheofar 
leis na socruithe atá beartaithe ag na 
Ballstáit lena mbaineann cur chun feidhme 
éifeachtach an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, lena n-áirítear an 
tráthchlár, na garspriocanna agus na 
spriocanna atá beartaithe, agus na táscairí 
gaolmhara.

(g) i dtaobh an meastar go n-áiritheofar 
leis na socruithe atá beartaithe ag na 
Ballstáit lena mbaineann cur chun feidhme 
éifeachtach an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, lena n-áirítear an 
tráthchlár, na garspriocanna agus na 
spriocanna atá beartaithe, agus na táscairí 
gaolmhara, lena n-áireofar dul chun cinn 
sna réimsí a chumhdaítear leis an 
scórchlár sóisialta;

Leasú 90

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) i dtaobh an rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta le 
forbairt príomhbhonneagair, go háirithe 
sna Ballstáit ina bhfuil OTI per capita 
faoi bhun mheán an Aontais agus ina 
bhfuil leibhéal an fhiachais phoiblí ina 
leibhéal inbhuanaithe;

Leasú 91

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe g b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(gb) i dtaobh an rannchuideoidh cuid 
shuntasach den mhéid a iarrfar le 
haghaidh an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta le cur chun feidhme 
chuspóirí CECS bunaithe ar an 
modheolaíocht arna soláthar ag an 
gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 
14(1).
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Leasú 92

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
laistigh de cheithre mhí ó thíolacadh 
oifigiúil an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta ag an mBallstát, trí 
bhíthin gníomh cur chun feidhme. I gcás 
ina mbeidh toradh dearfach ar an measúnú 
a dhéanfaidh an Coimisiún ar phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, leagfar 
amach leis an gcinneadh sin na 
hathchóirithe agus na tionscadail 
infheistíochta a bheidh le cur chun feidhme 
ag an mBallstát, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna agus an 
ranníocaíocht a leithdháilfear i gcomhréir 
le hAirteagal 11.

1. Laistigh de dhá mhí tar éis don 
Bhallstát an plean téarnaimh agus 
athléimneachta a thíolacadh go hoifigiúil, 
glacfaidh an Coimisiún cinneadh trí 
bhíthin gníomh tarmligthe i gcomhréir le 
hAirteagal 27ú lena ndéanfar measúnú ar 
an bplean téarnaimh agus athléimneachta. I 
gcás ina mbeidh toradh dearfach ar an 
measúnú a dhéanfaidh an Coimisiún ar 
phlean téarnaimh agus athléimneachta, 
leagfar amach leis an gcinneadh sin na 
hathchóirithe agus na tionscadail 
infheistíochta a bheidh le cur chun feidhme 
ag an mBallstát, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna agus an 
ranníocaíocht a leithdháilfear i gcomhréir 
le hAirteagal 11.

Leasú 93

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina n-iarrann an Ballstát lena 
mbaineann tacaíocht iasachta, leagfar 
amach sa chinneadh freisin méid na 
tacaíochta iasachta dá dtagraítear in 
Airteagal 12(4) agus (5) agus na 
hathchóirithe breise agus na tionscadail 
infheistíochta atá le leagan amach ag an 
mBallstát arna gcumhdach leis an tacaíocht 
iasachta sin, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna breise.

2. I gcás ina n-iarrann an Ballstát lena 
mbaineann tacaíocht iasachta, leagfar 
amach sa chinneadh ón gCoimisiún freisin 
méid na tacaíochta iasachta amhail dá 
dtagraítear in Airteagal 12(4) agus (5) agus 
na hathchóirithe breise agus na tionscadail 
infheistíochta a bheidh le cur chun feidhme 
ag an mBallstát arna gcumhdach leis an 
tacaíocht iasachta sin, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna breise.

Leasú 94

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 17 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Déanfar na gníomhartha cur chun 
feidhme dá dtagraítear i míreanna 1 agus 
2 den Airteagal seo a ghlacadh i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 27(2).

scriosta

Leasú 95

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. I gcás nach bhféadfaidh an Ballstát 
lena mbaineann an plean téarnaimh agus 
athléimneachta, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha, 
a bhaint amach a thuilleadh, go páirteach 
nó go hiomlán, de bharr imthosca 
oibiachtúla, féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann iarraidh réasúnaithe a chur faoi 
bhráid an Choimisiúin maidir leis na cinntí 
dá dtagraítear in Airteagal 17(1) agus (2) a 
leasú nó a ionadú. Chuige sin, féadfaidh an 
Ballstát plean modhnaithe nó plean nua 
téarnaimh agus athléimneachta a mholadh.

1. I gcás nach bhféadfar an plean 
téarnaimh agus athléimneachta, lena n-
áirítear garspriocanna agus spriocanna 
ábhartha, a bhaint amach a thuilleadh, i 
bpáirt nó go hiomlán, lena n-áirítear i gcás 
ina ndéanfaidh na hathruithe ar na 
táscairí sóisialta agus eacnamaíocha 
difear suntasach don togra tosaigh a 
rinne an Ballstát lena mbaineann de bharr 
imthosca oibiachtúla, féadfaidh an Ballstát 
lena mbaineann iarraidh réasúnaithe a chur 
faoi bhráid an Choimisiúin na cinntí dá 
dtagraítear in Airteagal 17(1) agus 17(2) a 
leasú nó a ionadú. Chuige sin, féadfaidh an 
Ballstát plean modhnaithe nó plean nua 
téarnaimh agus athléimneachta a mholadh, 
tar éis dó dul i gcomhairle leis na 
comhpháirtithe sóisialta agus le 
gealshealbhóirí ábhartha eile. Féadfaidh 
an Ballstát úsáid a bhaint as an Ionstraim 
um Thacaíocht Theicniúil chun na críche 
sin agus féadfaidh sé iarraidh ar 
thacaíocht theicniúil a thíolacadh tráth ar 
bith.

Leasú 96

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 19 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ar na garspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha comhaontaithe a chur i 
gcrích atá sonraithe sa phlean téarnaimh 
agus athléimneachta arna fhormheas i 
ngníomh cur chun feidhme an 
Choimisiún, cuirfidh an Ballstát lena 
mbaineann iarraidh chuí-réasúnaithe ar 
íocaíocht na ranníocaíochta faoi bhráid an 
Choimisiúin. Féadfaidh Ballstáit iarrtaí den 
sórt sin a thíolacadh don Choimisiún ar 
bhonn débhliantúil. Déanfaidh an 
Coimisiún, laistigh de dhá mhí ón am ar 
cuireadh isteach an iarraidh, measúnú i 
dtaobh ar cuireadh chun feidhme go sásúil 
na garspriocanna agus na spriocanna 
ábhartha a leagtar amach sa chinneadh dá 
dtagraítear in Airteagal 17(1). Chun 
críocha an mheasúnaithe, cuirfear an 
socrúchán oibríochtúil dá dtagraítear in 
Airteagal 17(6) san áireamh freisin. 
Féadfaidh saineolaithe cúnamh a thabhairt 
don Choimisiún.

3. Ar na garspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha comhaontaithe atá 
sonraithe sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta arna fhormheas i ngníomh 
tarmligthe an Choimisiún dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1) a chur i gcrích, cuirfidh 
an Ballstát lena mbaineann iarraidh chuí-
réasúnaithe ar íocaíocht na ranníocaíochta 
agus, i gcás inarb ábhartha, ar íocaíocht an 
tráinse iasachta, faoi bhráid an 
Choimisiúin. Féadfaidh Ballstáit iarrtaí den 
sórt sin a thíolacadh don Choimisiún ar 
bhonn débhliantúil. Déanfaidh an 
Coimisiún, laistigh de dhá mhí ón iarraidh 
a fháil, measúnú i dtaobh ar cuireadh chun 
feidhme go sásúil na garspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha a leagtar amach sa 
ghníomh tarmligthe dá dtagraítear in 
Airteagal 17(1). Chun críocha an 
mheasúnaithe, cuirfear an socrúchán 
oibríochtúil dá dtagraítear in 
Airteagal 17(6) san áireamh freisin. 
Féadfaidh saineolaithe cúnamh a thabhairt 
don Choimisiún.

Leasú 97

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. I gcás nach ndearna an Ballstát lena 
mbaineann na bearta is gá laistigh de 
thréimhse sé mhí ón gcur ar fionraí, 
cuirfidh an Coimisiún méid na 
ranníocaíochta de bhun Airteagal 14(1) 
den Rialachán Airgeadais ar ceal tar éis 
dó deis a thabhairt don Bhallstát lena 
mbaineann a chuid barúlacha a chur i 
láthair laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis 
don Choimisiún a chuid conclúidí a chur in 
iúl.

6. I gcás nach ndearna an Ballstát lena 
mbaineann na bearta is gá laistigh de 
thréimhse sé mhí ón gcur ar fionraí, 
féadfaidh an Coimisiún méid na 
ranníocaíochta airgeadais a chur ar fáil 
d’údaráis réigiúnacha agus áitiúla agus 
do gheallsealbhóirí eile, lena n-áirítear na 
comhpháirtithe sóisialta agus 
eagraíochtaí den tsochaí shibhialta a 
rannchuidíonn le haghaidh a thabhairt ar 
na dúshláin a shainaithnítear sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, tar éis dó 
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deis a thabhairt don Bhallstát lena 
mbaineann a chuid barúlacha a chur i 
láthair laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis 
don Choimisiún a chuid conclúidí a chur in 
iúl.

Leasú 98

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6a. I gcás ina gcuirfear cistí ar fionraí 
mar gheall ar easnamh i ndáil leis an 
smacht reachta, áiritheoidh an Coimisiún 
go leanfaidh údaráis réigiúnacha agus 
áitiúla incháilithe agus geallsealbhóirí 
eile, lena n-áirítear na comhpháirtithe 
sóisialta agus eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta, de thairbhe a bhaint as an 
tSaoráid.

Leasú 99

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Más rud é, laistigh d’ocht mí dhéag 
ó dháta glactha an chinnidh dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1), nach bhfuil aon dul 
chun cinn inbhraite déanta ag an mBallstát 
lena mbaineann maidir le ceann ar bith de 
na garspriocanna agus de na spriocanna 
ábhartha, cuirfear méid na ranníocaíochta 
ar ceal de bhun Airteagal 14(1) den 
Rialachán Airgeadais.

7. Más rud é, laistigh d’ocht mí dhéag 
ó dháta glactha an chinnidh dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1), nach bhfuil aon dul 
chun cinn inbhraite déanta ag an mBallstát 
lena mbaineann maidir le ceann ar bith de 
na garspriocanna agus na spriocanna 
ábhartha, cuirfear méid na ranníocaíochta 
ar fáil d’údaráis réigiúnacha agus áitiúla 
agus do gheallsealbhóirí eile, lena n-
áirítear na comhpháirtithe sóisialta agus 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta a 
rannchuidíonn le haghaidh a thabhairt ar 
na dúshláin a shainaithnítear sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta.
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Leasú 100

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 7 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Glacfaidh an Coimisiún cinneadh maidir 
le cealú na ranníocaíochta tar éis dó deis 
a thabhairt don Bhallstát lena mbaineann 
a chuid barúlacha a chur i láthair laistigh 
de thréimhse dhá mhí tar éis don 
Choimisiún a mheasúnú a chur in iúl 
maidir le nach ndearnadh aon dul chun 
cinn inbhraite.

Beidh deis ag an mBallstát lena 
mbaineann a chuid barúlacha a chur i 
láthair laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis 
don Choimisiún an measúnú a chur in iúl i 
dtaobh an ndearnadh aon dul chun cinn 
inbhraite.

Leasú 101

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tuairisceoidh an Ballstát lena mbaineann 
ar bhonn ráithiúil laistigh de phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh ar an dul chun cinn a 
rinneadh chun na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a ghnóthú, lena n-
áitítear an socrúchán oibríochtúil dá 
dtagraítear in Airteagal 17(6). Chuige sin, 
léireofar go hiomchuí tuarascálacha 
ráithiúla na mBallstát sna Cláir Náisiúnta 
Athchóirithe a n-úsáidfear mar uirlis chun 
dul chun cinn a thuairisciú i dtreo na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta a 
thabhairt chun críocha.

Tuairisceoidh an Ballstát lena mbaineann 
ar bhonn leathbhliantúil laistigh de 
phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh ar an 
dul chun cinn a rinneadh chun na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta a 
ghnóthú, lena n-áirítear an socrúchán 
oibríochtúil dá dtagraítear in 
Airteagal 17(6). Chuige sin, déanfar 
tuarascálacha leathbhliantúla na mBallstát 
a léiriú go hiomchuí sna Cláir Náisiúnta 
um Athchóiriú, a úsáidfear mar uirlis chun 
tuarascáil a thabhairt ar an dul chun cinn i 
dtreo chur i gcrích na bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta, lena n-
áirítear maidir leis na bearta arna 
ndéanamh chun comhordú a áirithiú idir 
an tSaoráid, Cistí Struchtúracha agus 
Infheistíochta na hEorpa agus cláir eile 
arna gcistiú ag an Aontas. Déanfar an 
tuarascáil a tharchur go comhuaineach 
chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig 
an gComhairle gan moill mhíchuí.
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Leasú 102

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tarchuirfidh an Coimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas i ngníomh cur chun 
feidhme an Choimisiún i gcomhréir le 
hAirteagal 17 chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle gan moill 
mhíchuí. Féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann a iarraidh ar an gCoimisiún 
faisnéis íogair nó rúnda a fholú, dá 
gcuirfí leas poiblí an Bhallstáit i mbaol dá 
nochtfaí í.

1. Tarchuirfidh an Coimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas agus an measúnú orthu i 
ngníomh tarmligthe an Choimisiúin i 
gcomhréir le hAirteagal 17 go 
comhuaineach chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle gan moill 
mhíchuí.

Leasú 103

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Áiritheoidh na Ballstáit go 
ndéanfar gníomhaíochtaí cumarsáide an 
Choimisiúin dá dtagraítear i mír 2, go 
háirithe maidir leis an oibleagáid i dtaobh 
úsáid a bhaint as an tacaíocht a 
sholáthraítear faoi chuimsiú na Saoráide, 
a scaipeadh go cuí ar na leibhéil 
réigiúnacha agus áitiúla iomchuí.

Leasú 104

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 21a
Scórchlár téarnaimh agus athléimneachta
1. Bunóidh an Coimisiún scórchlár 
téarnaimh agus athléimneachta (an 



RR\1217780GA.docx 129/435 PE655.950v03-00

GA

‘Scórchlár’) ar a dtaispeánfar stádas chur 
chun feidhme, trí phleananna téarnaimh 
agus athléimneachta gach Ballstáit, na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí a 
comhaontaíodh.
2. Áireofar sa Scórchlár 
príomhtháscairí, amhail táscairí sóisialta, 
eacnamaíocha agus comhshaoil, lena 
ndéanfar measúnú ar an dul chun cinn 
arna chlárú leis na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta i ngach ceann de na 
sé réimse lena sainaithnítear raon 
feidhme na Rialacháin seo.
3. Léireofar ar an Scórchlár a mhéid 
atá garspriocanna ábhartha na 
bpleananna téarnaimh agus 
athléimneachta á gcomhlíonadh agus na 
heasnaimh arna n-aithint ina gcur chun 
feidhme, chomh maith leis na moltaí ón 
gCoimisiún chun aghaidh a thabhairt ar 
na heasnaimh faoi seach.
4. Beidh achoimre sa Scórchlár ar na 
príomh-mholtaí arna seoladh chuig na 
Ballstáit maidir lena bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta. I gcás na 
bpleananna maidir le dul chun cinn 
sóisialta, beidh an Scórchlár bunaithe ar 
Scórchlár Sóisialta phróiseas an 
tSeimeastair, agus beidh sé comhlántach 
leis.
5. Fónfaidh an Scórchár mar bhonn 
le haghaidh malartú buan dea-chleachtas 
idir na Ballstáit, ar malartuithe iad a 
thiocfaidh i gcrích i bhfoirm idirphlé 
struchtúrtha a eagraítear ar bhonn rialta.
6. Déanfar an Scórchlár a 
nuashonrú i rith an ama agus beidh sé ar 
fáil go poiblí ar shuíomh gréasáin an 
Choimisiúin. Léireoidh sé stádas éileamh 
íocaíochta, íocaíochtaí, fionraíochtaí agus 
cealuithe ranníocaíochtaí airgeadais.
7. Déanfaidh an Coimisiún an 
Scórchlár a chur i láthair ag éisteacht a 
eagróidh údaráis inniúla Pharlaimint na 
hEorpa.
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Leasú 105

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tuarascáil bhliantúil Tuarascáil ráithiúil

Leasú 106

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil 
bhliantúil ar fáil do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle maidir le cur chun 
feidhme na Saoráide, mar a leagtar amach 
sa Rialachán seo.

1. Soláthróidh an Coimisiún tuarascáil 
ráithiúil do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle go comhuaineach maidir 
le cur chun feidhme na Saoráide, mar a 
leagtar amach sa Rialachán seo.

Leasú 107

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Áireofar sa tuarascáil bhliantúil 
faisnéis faoin dul chun cinn a rinneadh le 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
na mBallstát lena mbaineann faoin 
tSaoráid.

2. Áireofar sa tuarascáil ráithiúil 
faisnéis faoin dul chun cinn a rinneadh le 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
na mBallstát lena mbaineann faoin 
tSaoráid.

Leasú 108

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Áireofar sa tuarascáil bhliantúil 
faisnéis faoin méid seo a leanas freisin:

3. Áireofar sa tuarascáil ráithiúil 
faisnéis faoin méid seo a leanas freisin:
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Leasú 109

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) an Ionstraim um Thacaíocht 
Theicniúil a úsáid chun na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta a 
dhréachtú, a chur chun feidhme, a 
athbhreithniú agus a fheabhsú; 

Leasú 110

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 3 – pointe b b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bb) faisnéis faoi mhéid an 
chomhairliúcháin leis na húdaráis 
réigiúnacha agus áitiúla agus le 
geallsealbhóirí eile, lena n-áirítear na 
comhpháirtithe sóisialta agus 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta, roimh 
thíolacadh na bpleananna téarnaimh 
agus athléimneachta;

Leasú 111

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 3 – pointe b c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bc) a mhéid a comhlíonadh na 
forálacha i bpointe (ba) d’Airteagal 16(3).

Leasú 112

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 25 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ceithre bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh an 
Coimisiún tuarascáil meastóireachta 
meántéarmach neamhspleách a chur faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa, na 
Comhairle, Choiste Eacnamaíoch agus 
Sóisialta na hEorpa agus Choiste na 
Réigiún maidir le cur chun feidhme an 
Rialacháin mar aon le tuarascáil 
mheastóireachta neamhspleách ex post 
tráth nach déanaí ná trí bliana tar éis 
dheireadh 2027.

1. Ceithre bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh an 
Coimisiún tuarascáil mheastóireachta 
neamhspleách ar chur chun feidhme an 
Rialacháin mar aon le measúnú tionchair 
inscne neamhspleách ex post a sholáthar 
do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, 
do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa agus do Choiste na Réigiún go 
comhuaineach tráth nach déanaí ná trí 
bliana tar éis dheireadh 2027.

Leasú 113

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Beidh measúnú foriomlán ar na 
hionstraimí arna mbunú leis an Rialachán 
seo sa tuarascáil mheastóireachta ex post 
agus beidh faisnéis maidir lena thionchar 
san fhadtéarma san áireamh inti freisin.

4. Beidh measúnú foriomlán ar na 
hionstraimí arna mbunú leis an Rialachán 
seo sa tuarascáil mheastóireachta ex post 
agus beidh faisnéis maidir lena thionchar 
san fhadtéarma ar áireamh inti freisin, lena 
n-áirítear ar an gcomhionannas idir mná 
agus fir.

Leasú 114

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón 
Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht 
an chistithe, go háirithe nuair a bhíonn na 
gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú, 
trí fhaisnéis spriocdhírithe atá 
comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí 

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón 
Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht 
an chistithe, go háirithe nuair a bhíonn na 
gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú, 
trí fhaisnéis spriocdhírithe atá 
comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar don phobal, lena 
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éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an 
pobal.

n-áirítear trí na meáin ar bhonn neamh-
idirdhealaitheach.

Leasú 115

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar 
gníomhaíochtaí faisnéise agus 
cumarsáide an Choimisiúin dá 
dtagraítear i mír 2, go háirithe maidir leis 
an oibleagáid i dtaobh úsáid a bhaint as 
an tacaíocht a sholáthraítear faoi 
chuimsiú na Saoráide, a scaipeadh go cuí 
ar na leibhéil réigiúnacha agus áitiúla 
iomchuí.

Leasú 116

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 27 scriosta
Nós imeachta coiste
1. Tabharfaidh coiste cúnamh don 
Choimisiún. Beidh an coiste sin ina 
choiste de réir bhrí Rialachán (AE) 
Uimh. 182/2011.
2. I gcás ina ndéantar tagairt don 
mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de 
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Leasú 117

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 27 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 27a
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 Airteagal 9(1) agus (2) agus 
in Airteagal 17(1) a thabhairt don 
Choimisiún go ceann tréimhse seacht 
mbliana amhail ón ...[dáta theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin]. Déanfaidh an 
Coimisiún, tráth nach déanaí ná 9 mí 
roimh dheireadh na tréimhse seacht 
mbliana, tuarascáil a tharraingt suas 
maidir le tarmligean na cumhachta. 
Déanfar tarmligean na cumhachta a 
fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí 
comhfhaid, mura rud é go gcuireann 
Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle 
in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach 
déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach 
tréimhse.
3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa 
nó an Chomhairle tarmligean na 
cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 
9(1) agus (2) agus in Airteagal 17(1) a 
chúlghairm aon tráth. Le cinneadh chun 
cúlghairm a dhéanamh, cuirfear deireadh 
le tarmligean na cumhachta atá sonraithe 
sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis 
an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris 
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta 
is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní 
dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon 
ghnímh tharmligthe atá i bhfeidhm 
cheana.
4. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh 
tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún 
fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle faoi.
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5. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 9(1) agus (2) 
agus Airteagal 17(1) i bhfeidhm ach 
amháin mura mbeidh aon agóid curtha in 
iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an 
gComhairle laistigh de thréimhse [dhá 
mhí] tar éis fógra faoin ngníomh sin a 
thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle nó más rud é, roimh 
dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh 
Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle araon tar éis a chur in iúl 
don Choimisiún nach ndéanfaidh siad 
aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a 
fhadú dhá mhí ar thionscnamh 
Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Leasú 118

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) i dtaobh an rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta le 
forbairt príomhbhonneagair, go háirithe 
sna Ballstáit ina bhfuil OTI per capita 
faoi bhun mheán an Aontais agus ina 
bhfuil leibhéal an fhiachais phoiblí ina 
leibhéal inbhuanaithe.

Leasú 119

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 2.4 – fleasc 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- rannchuidíonn an plean 
téarnaimh agus athléimneachta le 
prionsabail Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta a chur chun feidhme agus le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a bhaint amach,



PE655.950v03-00 136/435 RR\1217780GA.docx

GA

Leasú 120

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 2.4 – fleasc 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- rannchuidíonn an plean 
téarnaimh agus athléimneachta le 
todhchaí níos fearr don chéad ghlúin eile,

Leasú 121

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 2.4 – fleasc 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- rannchuidíonn an plean 
téarnaimh agus athléimneachta le 
pleananna infheistíochta comhtháite i 
mbonneagair agus scileanna digiteacha a 
ghlacadh agus le creat cistithe 
éifeachtach a chruthú dóibh lenar cheart 
an t-iomaíochas is airde is féidir a áirithiú 
i réigiúin san Aontas,
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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

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le 
Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta a bhunú
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Rapóirtéir don tuairim (*): Pascal Canfin

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

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 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) Agus forbairt eacnamaíoch agus 
shóisialta an Aontais ina iomláine agus 
forbairt chothromúil a chuid réigiún á 
gcur san áireamh, ba cheart don Aontas 
na cuspóirí seo a leanas in Airteagal 191 
den Chonradh a shaothrú: mianach an 
chomhshaoil a chaomhnú, a chosaint 
agus a fheabhsú, sláinte an duine a 
chosaint agus acmhainní nádúrtha a 
úsáid go stuama agus go réasúnach.
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Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2b) Á chur in iúl gurb oth léi an 
chonclúid ón gComhairle Eorpach an 21 
Iúil 2020 lena laghdaíodh go suntasach 
an maoiniú atá dírithe ar théarnamh agus 
ar athléimneacht trí chláir an Aontais 
agus trí ionstraimí maoiniúcháin ón 
bpacáiste téarnaimh agus athléimneachta.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Ar leibhéal an Aontais, is é an 
Seimeastar Eorpach um chomhordú an 
bheartais eacnamaíoch (‘an Seimeastar 
Eorpach’), lena n-áirítear prionsabail 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, an 
creat chun tosaíochtaí náisiúnta um 
athchóiriú a shainaithint agus chun 
faireachán a dhéanamh ar a gcur chun 
feidhme. Forbraíonn na Ballstáit a gcuid 
straitéisí infheistíochta ilbhliantúla féin 
chun tacú leis na hathchóirithe sin. Ba 
cheart na straitéisí sin a thíolacadh in 
éineacht leis na Cláir Náisiúnta bhliantúla 
um Athchóiriú mar bhealach chun cláir 
infheistíochta a bhfuil tosaíocht acu a 
leagan amach agus a chomhordú, ar cláir 
iad a dtabharfar tacaíocht dóibh le cistiú 
náisiúnta agus/nó le cistiú ón Aontas.

(3) Ar leibhéal an Aontais, is é an 
Seimeastar Eorpach um chomhordú an 
bheartais eacnamaíoch (‘an Seimeastar 
Eorpach’), lena n-áirítear prionsabail 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, an 
creat chun tosaíochtaí náisiúnta um 
athchóiriú a shainaithint agus chun 
faireachán a dhéanamh ar a gcur chun 
feidhme. D’fhonn treoir a thabhairt do na 
Ballstáit maidir leis na háiteanna is mó a 
bhfuil gá le hathchóirithe struchtúracha 
agus le hinfheistíochtaí chun tacú leis an 
aistriú chuig geillgeagar Eorpach atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de, ní mór 
an Seimeastar Eorpach a thabhairt 
cothrom le dáta de réir a chéile trí úsáid a 
bhaint as táscairí comhchuibhithe, chun 
go n-áireofar Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe uile na Náisiún 
Aontaithe (SFIanna na Náisiún 
Aontaithe) agus cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip ina 
mheastóireacht. Forbraíonn na Ballstáit a 
gcuid straitéisí infheistíochta ilbhliantúla 
féin chun tacú leis na hathchóirithe sin. Ba 
cheart na straitéisí sin a thíolacadh in 
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éineacht leis na Cláir Náisiúnta bhliantúla 
um Athchóiriú mar bhealach chun cláir 
infheistíochta a bhfuil tosaíocht acu a 
leagan amach agus a chomhordú, ar cláir 
iad a dtabharfar tacaíocht dóibh le cistiú 
náisiúnta agus/nó le cistiú ón Aontas.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) Tá an t-atmaisféar ag téamh agus 
tá an aeráid ag athrú gach bliain. Tá baol 
ann go gcaillfear aon mhilliún de na 
hocht milliún speiceas ar an bpláinéad. 
Tá foraoisí agus aigéin á dtruailliú agus á 
scriosadh. Is é an Comhaontú Glas don 
Eoraip1a is freagairt do na dúshláin sin. 
Tá sé mar aidhm aige caipiteal nádúrtha 
an Aontais a chosaint, a chaomhnú agus 
a fheabhsú, agus sláinte agus folláine na 
saoránach a chosaint ar rioscaí agus 
tionchair a bhaineann leis an 
gcomhshaol. Chun é a chur chun feidhme 
go héifeachtach, beidh gá le caiteachas 
poiblí agus le hinfheistíochtaí 
príobháideacha a chur, ar ráta níos mó 
ná riamh, i dtreo réitigh chliste don 
aeráid agus don chomhshaol araon agus 
do gheilleagar an Aontais.
_________________
1a COM(2019) 640 final

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020 tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020 tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
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san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach chomhordaithe ag teastáil ón 
Aontas chun déileáil leis na hiarmhairtí 
tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta a 
bheidh ann do na Ballstáit uile. Méadaíodh 
go mór na dúshláin atá ceangailte leis an 
gcomhthéacs déimeagrafach de dheasca 
COVID-19. Thaispeáin paindéim COVID-
19 atá ann faoi láthair agus an ghéarchéim 
eacnamaíoch agus airgeadais a bhí ann 
roimhe seo go gcabhraíonn sé le Ballstáit 
freagairt níos éifeachtúla do thurraingí agus 
téarnamh uathu ar bhealach níos tapa má 
fhorbraíonn siad geilleagair agus córais 
airgeadais atá iontaofa agus athléimneach 
agus atá tógtha ar struchtúir láidre 
eacnamaíocha agus shóisialta. Braithfidh 
iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
thapa a thiocfaidh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú, agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar laigí struchtúracha na 
ngeilleagar agus lena gcuirfear lena n-
athléimneacht bunriachtanach chun na 
geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 
breise ar éagsúlachtaí san Aontas a 
sheachaint.

san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach chomhordaithe ag teastáil ón 
Aontas chun déileáil leis na hiarmhairtí 
tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta a 
bheidh ann do na Ballstáit uile. Méadaíodh 
go mór na dúshláin atá ceangailte leis an 
gcomhthéacs déimeagrafach de dheasca 
COVID-19. Thaispeáin an phaindéim 
COVID-19 atá ann faoi láthair agus an 
ghéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais a 
bhí ann roimhe seo go gcabhraíonn sé le 
Ballstáit freagairt níos éifeachtúla do 
thurraingí agus téarnamh uathu ar bhealach 
níos tapa má fhorbraíonn siad geilleagair 
agus córais airgeadais atá iontaofa, 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
de agus athléimneach agus atá tógtha ar 
struchtúir láidre eacnamaíocha agus 
shóisialta. Braithfidh iarmhairtí 
meántéarmacha agus fadtéarmacha 
ghéarchéim COVID-19 ar a thapa a 
thiocfaidh geilleagair na mBallstát slán as 
an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar an spás 
fioscach atá ar fáil do na Ballstáit maidir le 
bearta a dhéanamh chun tionchar sóisialta 
agus eacnamaíoch na géarchéime a 
mhaolú, agus ar neartú athléimneacht 
chomhshaoil agus ar aistriú inbhuanaithe 
a ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtógfar ar 
théarnamh a bheidh inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de, lena 
dtabharfar aghaidh ar laigí struchtúracha na 
ngeilleagar agus lena gcuirfear lena n-
athléimneacht bunriachtanach chun na 
geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 
breise ar éagsúlachtaí san Aontas a 
sheachaint.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Tá cur chun feidhme na n-
athchóirithe lena rannchuidítear le 
hardleibhéal athléimneachta a bhaint 
amach sna geilleagair intíre, lena 
neartaítear an acmhainn choigeartaithe 
agus lena mbaintear leas as an 
acmhainneacht fáis ar cheann de na 
tosaíochtaí beartais atá ag an Aontas. Mar 
sin, tá siad ríthábhachtach chun an 
téarnamh ar chur ar bhealach na 
hinbhuanaitheachta agus tacú le próiseas an 
chóineasaithe eacnamaíoch agus shóisialta 
ón mbonn aníos. Tá sé sin níos riachtanaí 
fós i ndiaidh ghéarchéim na paindéime 
chun an bealach a réiteach le haghaidh 
téarnamh tapa.

(5) Tá cur chun feidhme na n-
athchóirithe lena rannchuidítear le 
hardleibhéal athléimneachta comhshaoil, 
sóisialta agus eacnamaíoch a bhaint 
amach sna geilleagair intíre, lena 
neartaítear an coigeartú, an acmhainn 
maolaithe aeráide, an t-aistriú ciorclach 
agus glas lena mbaintear leas as an 
acmhainneacht fáis agus lena mbaintear 
amach an Comhaontú Glas don Eoraip ar 
na tosaíochtaí beartais atá ag an Aontas. 
Mar sin, tá siad ríthábhachtach chun an 
téarnamh ar chur ar bhealach na 
hinbhuanaitheachta agus tacú le próiseas an 
chóineasaithe eacnamaíoch agus shóisialta 
ón mbonn aníos agus le téarnamh 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
de. Tá sé sin níos riachtanaí fós i ndiaidh 
ghéarchéim na paindéime chun an bealach 
a réiteach le haghaidh téarnamh tapa agus 
inbhuanaithe. Cuirtear fáilte roimh na 
cúig phrionsabal ardleibhéil maidir le 
téarnamh agus athléimneacht a thug 
Sainghrúpa Teicniúil um Maoiniú 
Inbhuanaithe (TEG) de chuid an Aontais 
isteach1a.

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar infheistíocht le linn 
géarchéimeanna. Tá sé bunriachtanach, 
áfach, tacú le hinfheistíocht sa chás áirithe 

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar infheistíocht le linn 
géarchéimeanna. Tá sé bunriachtanach, dá 
bhrí sin, tacú le hinfheistíocht sa chás 
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sin chun dlús a chur leis an téarnamh agus 
an acmhainneacht fáis fhadtéarmach a 
neartú. Tá sé tábhachtach infheistiú i 
dteicneolaíochtaí, acmhainní agus próisis 
ghlasa agus dhigiteacha atá dírithe ar 
chuidiú leis an aistriú chuig fuinneamh 
glan, borradh a chur faoin éifeachtúlacht 
fuinnimh i dtithíocht agus in earnálacha 
ríthábhachtacha eile an gheilleagair chun 
fás inbhuanaithe a bhaint amach agus poist 
a chruthú. Cuideoidh sé leis an Aontas 
chomh maith a bheith níos athléimní agus 
níos neamhspleáiche trí phríomhshlabhraí 
soláthair a éagsúlú.

áirithe sin chun dlús a chur leis an 
téarnamh agus an acmhainneacht fáis 
fhadtéarmach inbhuanaithe a neartú. Tá sé 
tábhachtach infheistiú i dteicneolaíochtaí, 
acmhainní agus próisis inbhuanaithe, 
chiorclacha, atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus dhigiteacha atá dírithe ar 
chuspóirí astaíochtaí gás ceaptha teasa 
glan-nialasacha a bhaint amach faoi 2050 
ag cuidiú leis an aistriú chuig fuinneamh 
glan, borradh a chur faoin bhfuinneamh, tá 
forbairt samhlacha den gheilleagar 
ciorclach agus príomhearnálacha eile an 
gheilleagair tábhachtach chun fás 
inbhuanaithe a bhaint amach agus poist a 
chruthú. Cuideoidh sé leis an Aontas 
chomh maith a bheith níos athléimní agus 
níos neamhspleáiche trí phríomhshlabhraí 
soláthair a éagsúlú.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Maidir le hinfheistiú in 
athléimneacht na gcóras cúraim sláinte 
agus sláinte a neartú chun ullmhú do 
phaindéimí a bheidh ann amach anseo, 
lena n-áirítear tástálacha struis a 
dhéanamh ar na córais cúraim sláinte 
náisiúnta agus réigiúnacha, agus d’fhonn 
feabhas a chur ar an tsláinte sa tsochaí i 
gcoitinne, as a dtiocfaidh daonra níos 
sláintiúla nach mbeidh chomh 
soghabhálach céanna i leith bagairtí 
sláinte, agus chun borradh a chur faoi 
chruthú an Aontais Sláinte Eorpaigh, tá 
siad tábhachtach chun fás inbhuanaithe a 
bhaint amach agus comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
chur chun cinn.

Leasú 9
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Níl aon ionstraim ann, faoi láthair, 
lena ndéantar foráil do thacaíocht dhíreach 
airgeadais atá ceangailte le torthaí a bhaint 
amach agus cur chun feidhme athchóirithe 
agus infheistíochtaí poiblí ó na Ballstáit 
mar fhreagairt ar dhúshláin arna sainaithint 
sa Seimeastar Eorpach, agus chun tionchar 
fadtéarmach a bheith aige ar tháirgiúlacht 
agus athléimneacht gheilleagar na 
mBallstát.

(7) Níl aon ionstraim ann, faoi láthair, 
lena ndéantar foráil do thacaíocht dhíreach 
airgeadais atá ceangailte le torthaí a bhaint 
amach agus cur chun feidhme athchóirithe 
agus infheistíochtaí poiblí ó na Ballstáit 
mar fhreagairt ar dhúshláin arna sainaithint 
sa Seimeastar Eorpach, agus chun tionchar 
fadtéarmach a bheith aige ar tháirgiúlacht, 
inbhuanaitheacht agus athléimneacht 
gheilleagar na mBallstát.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) I bhfianaise an mhéid sin, ní mór an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú, agus tacaíocht dhíreach 
airgeadais a sholáthar do na Ballstáit trí 
uirlis uathúil nuálach. Chuige sin, ba cheart 
Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 
(“an tSaoráid”) a bhunú faoin Rialachán 
seo chun tacaíocht airgeadais éifeachtach 
shuntasach a sholáthar chun dlús a chur le 
cur chun feidhme athchóirithe agus 
infheistíochtaí poiblí gaolmhara sna 
Ballstáit. Ba cheart go mbeadh an tSaoráid 
cuimsitheach agus ba cheart go rachadh an 
taithí a fuair an Coimisiún agus na Ballstáit 
as úsáid a bhaint as ionstraimí agus as cláir 
eile roimhe seo chun tairbhe di.

(8) I bhfianaise an mhéid sin, ní mór an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú, agus tacaíocht dhíreach 
airgeadais a sholáthar do na Ballstáit trí 
uirlis uathúil nuálach. Chuige sin, ba cheart 
Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 
(“an tSaoráid”) a bhunú faoin Rialachán 
seo chun tacaíocht airgeadais éifeachtach 
shuntasach a sholáthar chun dlús a chur le 
cur chun feidhme athchóirithe agus 
infheistíochtaí poiblí gaolmhara sna 
Ballstáit d’fhonn cuspóirí na straitéise 
nua fáis inbhuanaithe a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip a bhaint 
amach. Ba cheart go mbeadh an tSaoráid 
cuimsitheach agus ba cheart go rachadh an 
taithí a fuair an Coimisiún agus na Ballstáit 
as úsáid a bhaint as ionstraimí agus as cláir 
eile roimhe seo chun tairbhe di.

Leasú 11

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

(10) I gcomhréir le Rialachán [Ionstraim 
Théarnaimh an Aontais Eorpaigh] agus 
laistigh de theorainneacha na n-acmhainní 
a leithdháiltear ann, ba cheart bearta 
téarnaimh agus athléimneachta faoin 
tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta a 
dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar 
thionchar ghéarchéim COVID-19, tionchar 
nach bhfacthas a leithéid cheana. Ba cheart 
na hacmhainní breise sin a úsáid ar 
bhealach lena n-áiritheofar go 
gcomhlíonfar na tréimhsí ama dá 
bhforáiltear i Rialachán [RTAE].

(10) I gcomhréir le Rialachán [Ionstraim 
Théarnaimh an Aontais Eorpaigh] agus 
laistigh de theorainneacha na n-acmhainní 
a leithdháiltear ann, ba cheart bearta 
téarnaimh agus athléimneachta faoin 
tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta a 
dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar 
thionchar ghéarchéim COVID-19, tionchar 
nach bhfacthas a leithéid cheana agus 
chun téarnamh inbhuanaithe glas a 
áirithiú. Ba cheart na hacmhainní breise 
sin a úsáid ar bhealach lena n-áiritheofar go 
gcomhlíonfar na tréimhsí ama dá 
bhforáiltear i Rialachán [RTAE].

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10a) Ba cheart don tSaoráid tacú le 
tionscadail a thugann urraim do 
phrionsabal na breisíochta maidir le cistiú 
an Aontais agus a ghineann fíor-
bhreisluach Eorpach. Níor cheart don 
tSaoráid ionadaíocht a dhéanamh ar 
chaiteachas náisiúnta athfhillteach agus 
níor cheart di dul i gcontrárthacht le 
leasanna straitéiseacha agus 
eacnamaíocha an Aontais agus níor 
cheart di, dá bhrí sin, pleananna 
infheistíochta tríú tíortha a mhaoiniú.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Mar léiriú ar Chomhaontú Glas don 
Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe na 

(11) Mar léiriú ar an gComhaontú Glas 
don Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe 
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hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le bearta aeráide 
agus inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 
25 % den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais Eorpaigh ag tacú le cuspóirí 
aeráide.

na hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le bearta aeráide 
agus inbhuanaitheacht comhshaoil, lena n-
áirítear bithéagsúlacht, a phríomhshruthú 
agus chun sprioc chaiteachais 30% a 
bhaineann leis an aeráid agus sprioc 
chaiteachais 10% a bhaineann le 
bithéagsúlacht de chaiteachas buiséid an 
Aontais Eorpaigh a bhaint amach. Mar 
phrionsabal ginearálta, ba cheart go 
mbeadh caiteachas uile an Aontais 
comhsheasmhach le cuspóirí chomhaontú 
Pháras. Ba cheart tacsanomaíocht AE a 
bunaíodh le Rialachán (AE) 2020/852 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle1a a úsáid chun cur chun 
feidhme na gcuspóirí sin a rianú.
_________________
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 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Chun na cuspóirí foriomlána sin a 
chur chun feidhme, déanfar bearta ábhartha 
a shainaithint nuair a bheidh an tSaoráid á 
hullmhú agus á cur chun feidhme, agus 
déanfar iad a athmheas i gcomhthéacs na 
meastóireachtaí ábhartha agus na bpróiseas 
athbhreithnithe. Ní mór aird chuí a 
thabhairt ar thionchar na bpleananna 
náisiúnta a tíolacadh faoin Rialachán seo 
maidir le cothú an aistrithe ghlais, ach 

(12) Chun na cuspóirí foriomlána sin a 
chur chun feidhme, déanfar bearta ábhartha 
a shainaithint nuair a bheidh an tSaoráid á 
hullmhú agus á cur chun feidhme, agus 
déanfar iad a athmheas i gcomhthéacs na 
meastóireachtaí ábhartha agus na bpróiseas 
athbhreithnithe. Ní mór aird chuí a 
thabhairt ar thionchar na bpleananna 
náisiúnta a tíolacadh faoin Rialachán seo 
maidir le ní hamháin cothú an aistrithe i 
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maidir le cothú an chlaochlaithe dhigitigh 
chomh maith. Beidh ról tosaíochta acu in 
athsheoladh agus i nuachóiriú ár 
ngeilleagair.

dtreo geilleagar inbhuanaithe agus 
neodrach ó thaobh na haeráide de, ach 
maidir le cothú an chlaochlaithe dhigitigh 
chomh maith. Beidh ról tosaíochta acu in 
athsheoladh, i ndícharbónú agus i 
nuachóiriú ár ngeilleagair.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Chun gur féidir bearta a 
dhéanamh lena nasctar an tSaoráid leis 
an rialachas eacnamaíoch fónta, d’fhonn 
dálaí chur chun feidhme aonfhoirmeacha 
a áirithiú, ba cheart an chumhacht a 
thabhairt don Chomhairle an tréimhse 
ama do ghlacadh cinntí maidir le tograí le 
haghaidh pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a chur ar fionraí, ar 
thogra a fháil ón gCoimisiún agus trí 
mheán gníomhartha cur chun feidhme, 
agus íocaíochtaí a chur ar fionraí faoin 
tSaoráid seo, i gcás neamh-chomhlíonadh 
suntasach i ndáil leis na cásanna 
ábhartha a bhaineann leis an bpróiseas 
rialachais eacnamaíoch a leagtar síos i 
Rialachán (AE) Uimh. XXX/XX ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle [Rialachán na bhForálacha 
Coiteanna] (…). Ba cheart an chumhacht 
a thabhairt don Comhairle freisin na 
fionraíochtaí sin a fhoirceannadh trí 
mheán gníomhartha cur chun feidhme i 
ndáil leis na cásanna ábhartha céanna ar 
thogra ón gCoimisiún.

scriosta

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn. 
Chun na críche sin, ba cheart di 
rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus cumas coigeartaithe na 
mBallstát, rud a mhaolóidh tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime, 
agus a thacóidh le haistrithe glasa agus 
digiteacha atá dírithe ar Eoraip a bheidh 
neodrach ó thaobh na haeráide a bhaint 
amach faoi 2050, agus ar an gcaoi sin 
acmhainneacht fáis gheilleagair an Aontais 
a athbhunú tar éis na géarchéime, cruthú 
fostaíochta a chothú agus fás inbhuanaithe 
a chur chun cinn.

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide rannchuidiú le dul i ngleic le 
dúshláin na sé réimse beartais a 
shainaithnítear faoin Rialachán seo trí 
chomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a chur chun cinn agus chun 
rannchuidiú le cuspóirí bheartais an 
Aontais, le Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, le 
Colún Eorpach na gCeart Sóisialta, le 
Comhaontú Pháras agus leis an Margadh 
Aonair a neartú. Chun na críche sin, ba 
cheart di rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus cumas coigeartaithe na 
mBallstát, rud a mhaolóidh tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime, 
a chothóidh an t-aistriú digiteach agus a 
thacóidh leis an aistriú cóir agus 
cuimsitheach i dtreo geilleagar ciorclach 
atá inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil, tíosach ar fhuinneamh agus 
tíosach ar acmhainní, i gcás nach bhfuil 
aon ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa 
ann faoi 2050 ar a laghad, agus ar an 
gcaoi sin acmhainneacht inbhuanaithe fáis 
gheilleagair an Aontais a athbhunú i tar éis 
na géarchéime, cruthú fostaíochta atá 
cothrom ó thaobh inscne de a chothú agus 
fás inbhuanaithe a chur chun cinn.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta le 
haghaidh cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart go mbeadh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta le 
haghaidh cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart go mbeadh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhleanúnach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
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sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir náisiúnta um 
athchóiriú, na pleananna náisiúnta 
fuinnimh agus aeráide, na pleananna um 
aistriú cóir, agus na comhaontuithe 
comhpháirtíochta agus na cláir 
oibríochtúla arna nglacadh faoi chistí an 
Aontais. Chun borradh a chur faoi 
ghníomhaíochtaí a thagann faoi 
thosaíochtaí an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip agus an Chláir Oibre Dhigitigh, 
ba cheart freisin go leagfar amach bearta 
sa phlean atá ábhartha maidir leis na 
haistrithe glasa agus digiteacha. Leis na 
bearta ba cheart go bhféadfaí spriocanna, 
cuspóirí agus an rannchuidiú a leagtar 
amach sna pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, agus nuashonruithe de, a 
bhaint amach go gasta. Ba cheart 
tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil an 
Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú.

sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir náisiúnta um 
athchóiriú, agus tacú leis an aistriú i dtreo 
geilleagar Eorpach inbhuanaithe agus 
neodrach ó thaobh na haeráide de agus a 
aistriú digiteach faoi 2050 ar a dhéanaí. 
Ba cheart go ndéanfaí leis na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta a gcuid 
infheistíochtaí a dhearadh i gcomhréir 
leis an gComhaontú Glas don Eoraip mar 
straitéis nua fáis inbhuanaithe an 
Aontais, le ‘Colún Eorpach na gCeart 
Sóisialta’, SFInna na Náisiún Aontaithe 
agus leis an gClár Oibre Digiteach.  Leis na 
bearta ba cheart go bhféadfaí spriocanna, 
cuspóirí agus an rannchuidiú a leagtar 
amach sna pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, agus nuashonruithe de, a 
bhaint amach go gasta. Ba cheart 
tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil an 
Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú, agus an prionsabal agus an 
prionsabal “gan dochar suntasach a 
dhéanamh” dá dtagraítear i Rialachán 
(AE) 2020/852 a urramú.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Ba cheart don Chomhairle a bheith 
in ann plé a dhéanamh, laistigh den 
Seimeastar Eorpach, ar staid an téarnaimh, 
na hathléimneachta agus na hacmhainne 
coigeartaithe san Aontas, agus é a bheith 
ina bhonn le hullmhúchán agus cur chun 
feidhme phleananna téarnaimh agus 
athléimneachta na mBallstát. Chun fianaise 
iomchuí a áirithiú, ba cheart go mbeadh an 
plé seo bunaithe ar fhaisnéis straitéiseach 
agus anailíseach ón gCoimisiún atá ar fáil i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh 
agus, bunaithe ar an bhfaisnéis maidir le 
cur chun feidhme na bpleananna sna 

(18) Ba cheart do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle a bheith in ann plé a 
dhéanamh, laistigh den Seimeastar 
Eorpach, i ndlúthchomhar le Parlaimint 
na hEorpa, ar staid an téarnaimh, na 
hathléimneachta, an aistrithe aeráide agus 
na hacmhainne coigeartaithe san Aontas, 
agus é sin a bheith ina bhonn le 
hullmhúchán agus cur chun feidhme 
phleananna téarnaimh agus athléimneachta 
na mBallstát. Chun fianaise iomchuí a 
áirithiú, ba cheart go mbeadh an plé seo 
bunaithe ar fhaisnéis straitéiseach agus 
anailíseach ón gCoimisiún atá ar fáil i 
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blianta roimhe sin, más ann di. gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh 
agus, bunaithe ar an bhfaisnéis maidir le 
cur chun feidhme na bpleananna sna 
blianta roimhe sin, más ann di agus an dul 
chun cinn sna pleananna um aistriú 
náisiúnta.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
cheart do na Ballstáit ar mhian leo 
tacaíocht a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart go leagfaí amach sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta an 
tacar mionsonraithe bearta maidir le cur 
chun feidhme an phlean, lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus an 
tionchar a mheastar a bheidh ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
acmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus 
shóisialta; ba cheart a bheith san áireamh 
ann freisin bearta atá ábhartha maidir leis 
an aistriú glas agus leis an aistriú digiteach; 
ba cheart a bheith san áireamh ann freisin 
míniú ar chomhsheasmhacht an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe ina bhfuil tagairt do na dúshláin 
agus na tosaíochtaí tírshonracha ábhartha 
arna sainaithint i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh. Ba cheart go n-
iarrfaí go mbeadh dlúthchomhar idir an 
Coimisiún agus na Ballstáit agus go 
mbainfí amach é le linn an phróisis.

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
cheart do na Ballstáit ar mhian leo 
tacaíocht a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart go leagfaí amach sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta an 
tacar mionsonraithe de bhearta maidir lena 
chur chun feidhme lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus an 
tionchar a mheastar a bheidh ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
chuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don 
Eoraip, go háirithe acmhainneacht fáis 
inbhuanaithe, cruthú post agus 
athléimneacht eacnamaíoch, shóisialta 
agus an tacaíocht don aistriú i dtreo 
geilleagar Eorpach inbhuanaithe agus 
neodrach ó thaobh na haeráide de agus a 
aistriú digiteach faoi 2050 ar a dhéanaí; 
ba cheart go mbeadh bearta ann freisin atá 
ábhartha maidir leis na haistrithe glasa 
agus digiteacha; ba cheart a bheith sa a 
áireamh ann freisin míniú ar 
chomhsheasmhacht an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta atá beartaithe ina 
bhfuil tagairt do na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh nuashonraithe. Ba cheart go n-
iarrfaí go mbeadh dlúthchomhar idir an 
Coimisiún agus na Ballstáit agus go 
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mbainfí amach é le linn an phróisis.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21a) Chun a áirithiú go gcuireann an 
tSaoráid go héifeachtach leis an aistriú 
glas, ba cheart na pleananna náisiúnta 
téarnaimh agus athléimneachta a 
ullmhaíonn na Ballstáit a ailíniú go 
hiomlán le cuspóirí an Chomhaontaithe 
Ghlais don Eoraip, go háirithe sprioc 
uileghabhálach na heráidneodrachta faoi 
2050 ar a dhéanaí, agus cloí leis an 
bprionsabal “gan dochar suntasach a 
dhéanamh” dá dtagraítear i Rialachán 
(AE) 2020/852.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
úinéireacht náisiúnta an phróisis a urramú 
go hiomlán agus mar sin cuirfidh sé an 
réasúnú agus na gnéithe arna soláthar ag an 
mBallstáit lena mbaineann san áireamh 
agus déanfaidh sé measúnú le féachaint an 
bhfuiltear ag súil go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta arna 
mholadh ag an mBallstáit le haghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar na dúshláin 
arna sainaithint sa mholadh tírshonrach 
ábhartha a dhírítear chuig an mBallstát lena 
mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha eile 

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
úinéireacht náisiúnta an phróisis a urramú 
go hiomlán agus mar sin cuirfidh sé an 
réasúnú agus na gnéithe arna soláthar ag an 
mBallstáit lena mbaineann san áireamh 
agus déanfaidh sé measúnú le féachaint an 
bhfuiltear ag súil go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta arna 
mholadh ag an mBallstáit go héifeachtach 
chun acmhainneacht fáis inbhuanaithe, 
cruthú post agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta an Bhallstáit 
a neartú, tionchar eacnamaíoch agus 
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arna nglacadh go hoifigiúil ag an 
gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach; i 
dtaobh an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach nó 
a thugann aghaidh ar na dúshláin a thagann 
astu; i dtaobh an meastar go mbeidh 
tionchar buan ag an bplean ar an mBallstát 
lena mbaineann; i dtaobh an meastar go 
rannchuideoidh an plean go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú; i dtaobh an bhfuil an réasúnú 
arna sholáthar ag an mBallstát maidir le 
costais mheasta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a tíolacadh 
réasúnta agus inchreidte agus i gcomhréir 
leis an tionchar a mheastar a bheidh aige ar 
an ngeilleagar agus ar an bhfostaíocht; i 
dtaobh an bhfuil bearta maidir le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe agus na 
dtionscadal infheistíochta poiblí a 
chomhfhreagraíonn do ghníomhaíochtaí 
comhleanúnacha sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta atá beartaithe; agus i 
dtaobh an meastar go n-áiritheofar leis an 
socrú arna mholadh ag an mBallstát lena 
mbaineann cur chun feidhme éifeachtach 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta, 
lena n-áirítear na garspriocanna agus na 
spriocanna beartaithe, agus na táscairí 
gaolmhara.

sóisialta na géarchéime a mhaolú agus 
cur le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta 
agus críochach a fheabhsú agus tacú leis 
an aistriú i dtreo geilleagar Eorpach 
inbhuanaithe agus neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus a aistriú digiteach faoi 
2050 ar a dhéanaí, chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin a eascraíonn 
astu; i dtaobh an meastar go 
rannchuideoidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag an 
mBallstát le haghaidh a thabhairt go 
héifeachtach ar dhúshláin arna n-aithint sna 
moltaí tírshonracha arna ndíriú ar an 
mBallstát lena mbaineann nó i ndoiciméid 
ábhartha eile arna nglacadh go hoifigiúil ag 
an gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach 
nuashonraithe; cibé an bhfuil an plean 
comhsheasmhach le tiomantais an 
Aontais faoi Chomhaontú Pháras, go 
háirithe cuspóirí aeráide an Aontais a 
leagtar amach i [Rialachán (AE) 2020 / 
XXX lena mbunaítear an creat chun 
neodracht aeráide a bhaint amach agus le 
Rialachán (AE) 2018/1999 (an ‘Dlí 
Aeráide Eorpach’)] agus an bhfuil bearta 
ann a chuireann go héifeachtach leis na 
haistrithe glasa agus digiteacha agus le dul 
i ngleic leis na dúshláin a eascraíonn astu; i 
dtaobh an meastar go mbeidh tionchar 
buan ag an bplean ar an mBallstát lena 
mbaineann; i dtaobh an meastar go 
rannchuideoidh an plean go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú; i dtaobh an bhfuil an réasúnú 
arna sholáthar ag an mBallstát maidir le 
costais mheasta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a tíolacadh 
réasúnta agus inchreidte agus i gcomhréir 
leis an tionchar a mheastar a bheidh aige ar 
an ngeilleagar agus ar an bhfostaíocht; i 
dtaobh an ndéantar leis an bplean 
gníomhaíochtaí nach gcomhlíonann an 
prionsabal ‘gan dochar suntasach a 
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dhéanamh’ dá dtagraítear i Rialachán 
(AE) 2020/852 a eisiamh; i dtaobh an 
bhfuil sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta atá beartaithe maidir le cur 
chun feidhme na n-athchóirithe agus na 
dtionscadal infheistíochta poiblí bearta arb 
é atá iontu gníomhaíochtaí 
comhleanúnacha; agus i dtaobh an meastar 
go n-áiritheofar leis an socrú arna mholadh 
ag an mBallstát lena mbaineann cur chun 
feidhme éifeachtach an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna 
beartaithe, agus na táscairí gaolmhara.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23a) Chun a mheas an bhfreastalaíonn 
na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a dhéanann na Ballstáit a 
thíolacadh go héifeachtach ar chuspóirí 
an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, 
ba cheart tacsanomaíocht AE arna bhunú 
le Rialachán (AE) 2020/852 a úsáid. Ba 
cheart go mbeadh meastóireacht 
dhearfach an Choimisiúin ar phlean ag 
brath ar rannchuidiú éifeachtach an 
phlean leis an aistriú glas.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) Chun rannchuidiú le pleananna 
ardcháilíochta a ullmhú agus chun cuidiú 
leis an gCoimisiún chun measúnú a 
dhéanamh ar na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a thíolaic na Ballstáit agus 
chun measúnú a dhéanamh ar a mhéid a 

(24) Chun rannchuidiú le pleananna 
ardcháilíochta a ullmhú agus chun cuidiú 
leis an gCoimisiún chun measúnú a 
dhéanamh ar na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a thíolaic na Ballstáit agus 
chun measúnú a dhéanamh ar a mhéid a 
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baineadh amach iad, ba cheart foráil a 
dhéanamh d’úsáid comhairle ó 
shaineolaithe agus, arna iarraidh sin do 
Bhallstát, d’úsáid piarchomhairleoireachta.

baineadh amach iad, ba cheart foráil a 
dhéanamh d’úsáid comhairle ó 
shaineolaithe agus, arna iarraidh sin do 
Bhallstát, d’úsáid piarchomhairleoireachta. 
Ba cheart do Thascfhórsa Téarnaimh 
agus Athléimneachta an Choimisiúin 
cuidiú le Ballstáit a bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta faoi 
seach a ullmhú agus a mhionsaothrú 
agus ba cheart dó a chinntiú go bhfuil 
siad ailínithe le tosaíochtaí an Aontais, go 
háirithe cuspóir na neodrachta aeráide, 
agus na huirlisí a sholáthraíonn 
tacsanomaíocht AE arna bhunú le 
Rialachán (AE) 

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26) Ar choinníoll go dtugtar aghaidh go 
sásúil leis an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta ar na critéir mheasúnaithe, 
ba cheart an ranníocaíocht uasta airgeadais 
a leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann i gcás gur comhionann costais 
mheasta iomlána na n-athchóirithe agus na 
n-infheistíochtaí a áirítear sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta agus méid 
na ranníocaíochta uasta féin, nó gurb airde 
na costais mheasta sin ná méid na 
ranníocaíochta uasta féin. Ba cheart méid a 
leithdháileadh don Bhallstát lena 
mbaineann ina ionad sin ar chomhionann é 
le costas measta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta i gcás gur 
lú an costas measta iomlán sin ná an 
ranníocaíocht uasta féin. Níor cheart aon 
ranníocaíocht a dhámhachtain don 
Bhallstát mura dtugann an plean téarnaimh 
agus athléimneachta aghaidh ar na critéir 
mheasúnaithe ar bhealach sásúil.

(26) Ar choinníoll go dtugtar aghaidh go 
sásúil leis an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta ar na critéir mheasúnaithe, 
ba cheart an ranníocaíocht uasta airgeadais 
a leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann i gcás gur comhionann costais 
mheasta iomlána na n-athchóirithe agus na 
n-infheistíochtaí a áirítear sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta agus méid 
na ranníocaíochta uasta féin, nó gurb airde 
na costais mheasta sin ná méid na 
ranníocaíochta uasta féin. Ba cheart méid a 
leithdháileadh don Bhallstát lena 
mbaineann ina ionad sin ar chomhionann é 
le costas measta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta i gcás gur 
lú an costas measta iomlán sin ná an 
ranníocaíocht uasta féin. Níor cheart aon 
ranníocaíocht a dhámhachtain don 
Bhallstát mura dtugann an plean téarnaimh 
agus athléimneachta aghaidh ar na critéir 
mheasúnaithe ar bhealach sásúil, lena n-
áirítear tacsanomaíocht AE a bunaíodh le 
Rialachán (AE) 2020/852 agus an 
prionsabal "gan dochar suntasach a 
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dhéanamh" dá dtagraítear sa Rialachán 
sin.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh iasachta de bharr na riachtanais 
airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise 
lena n-áirítear an plean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach, 
agus mar sin, de bharr costas an phlean a 
bheith níos airde ná an ranníocaíocht uasta 
atá le leithdháileadh tríd an ranníocaíocht 
neamh-inaisíoctha. Ba cheart go bhféadfaí 
an iarraidh iasachta agus an plean a 
thíolacadh ag an am céanna. I gcás go 
ndéanfar an iarraidh iasachta ag am 
éagsúil, ba cheart go mbeadh plean 
athbhreithnithe ina bhfuil garspriocanna 
agus spriocanna breise ag gabháil léi. Chun 
tús-ualú acmhainní a áirithiú, ní mór do na 
Ballstáit tacaíochta iasachta a iarraidh faoin 
31 Lúnasa 2024 ar a dhéanaí. Chun críocha 
bainistíochta fónta airgeadais, ní mór 
uasteorainn a chur le méid iomlán na n-
iasachtaí arna ndeonú faoin Rialachán seo. 
Ina theannta sin, níor cheart d’uasmhéid na 
hiasachta do gach Ballstát a bheith níos 
airde ná 4.7 % d’Ollioncam Náisiúnta an 
Bhallstáit sin. In imthosca eisceachtúla, ba 
cheart go bhféadfaí cur leis an méid 
uasteoranta, faoi réir infhaighteacht 
acmhainní. Ar na cúiseanna céanna a 
bhaineann le bainistíocht fhónta airgeadais, 
ba cheart go bhféadfaí an iasacht a íoc i 
dtráthchodanna in aghaidh chomhlíonadh 
na dtorthaí.

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh iasachta de bharr na riachtanas 
airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise a 
áirítear sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú chuig geilleagar inbhuanaithe 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de 
agus a aistriú digiteach faoi 2050 ar a 
dhéanaí, agus dá bhrí sin, de bharr costas 
an phlean a bheith níos airde ná an 
ranníocaíocht airgeadais uasta atá le 
leithdháileadh tríd an ranníocaíocht neamh-
inaisíoctha. Ba cheart go bhféadfaí an 
iarraidh iasachta agus an plean a thíolacadh 
ag an am céanna. I gcás ina ndéanfar an 
iarraidh ar iasacht ag am éagsúil, ba cheart 
go mbeadh plean athbhreithnithe ina bhfuil 
garspriocanna agus spriocanna soiléire 
breise faoi cheangal ama agus bunaithe 
ar an eolaíocht ag gabháil léi. Chun tús-
ualú acmhainní a áirithiú, ní mór do na 
Ballstáit tacaíochta iasachta a iarraidh faoin 
31 Lúnasa 2024 ar a dhéanaí. Chun críocha 
bainistíocht fhónta airgeadais, ní mór 
uasteorainn a chur le méid iomlán na n-
iasachtaí arna ndeonú faoin Rialachán seo. 
Ina theannta sin, níor cheart d’uasmhéid na 
hiasachta do gach Ballstát a bheith níos 
airde ná 4.7 % d’Ollioncam Náisiúnta an 
Bhallstáit sin. In imthosca eisceachtúla, ba 
cheart go bhféadfaí cur leis an méid 
uasteoranta, faoi réir infhaighteacht 
acmhainní. Ar na cúiseanna céanna a 
bhaineann le bainistíocht fhónta airgeadais, 
ba cheart go bhféadfaí an iasacht a íoc i 
dtráthchodanna in aghaidh chomhlíonadh 
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na dtorthaí.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 37

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(37) Is tráthúil go soláthróidh an 
Coimisiún tuarascáil bhliantúil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide a leagtar amach sa Rialachán seo. 
Ba cheart a bheith san áireamh sa tuarascáil 
sin faisnéis maidir leis an dul chun cinn 
arna dhéanamh ag na Ballstáit faoi na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas; ba cheart a bheith san 
áireamh sa tuarascáil freisin faisnéis maidir 
le méid na bhfáltas a sannadh don tSaoráid 
faoi Ionstraim Théarnaimh an Aontais 
Eorpaigh sa bhliain roimhe sin, arna 
miondealú de réir na líne buiséid, agus na 
méideanna a tiomsaíodh trí Ionstraim 
Théarnaimh an Aontais Eorpaigh maidir le 
baint amach cuspóirí na Saoráide.

(37) Is tráthúil go soláthróidh an 
Coimisiún tuarascáil bhliantúil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide a leagtar amach sa Rialachán seo. 
Ba cheart a bheith san áireamh sa tuarascáil 
sin faisnéis maidir leis an dul chun cinn 
arna dhéanamh ag na Ballstáit faoi na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas; ba cheart a bheith san 
áireamh sa tuarascáil freisin faisnéis maidir 
le méid na bhfáltas a sannadh don tSaoráid 
faoi Ionstraim Théarnaimh an Aontais 
Eorpaigh sa bhliain roimhe sin, arna 
miondealú de réir na líne buiséid, agus na 
méideanna a tiomsaíodh trí Ionstraim 
Théarnaimh an Aontais Eorpaigh maidir le 
baint amach cuspóirí na Saoráide. Ba 
cheart a bheith san áireamh ann freisin 
rannchuidiú na Saoráide chun cuspóirí 
bheartas aeráide agus inbhuanaitheachta 
an Aontais a chomhlíonadh, go háirithe 
cuspóirí aeráide an Aontais a leagtar síos 
i [Rialachán (AE) 2020 / XXX lena 
mbunaítear an creat chun neodracht 
aeráide a bhaint amach agus lena 
leasaítear Rialachán (AE) 2018 1999 
(an'Dlí Aeráide Eorpach')] agus na 
tosaíochtaí a leagtar amach sna 
pleananna náisiúnta fuinnimh agus 
aeráide (NECPanna).

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 39
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(39) Ba cheart don Choimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
atá le cur chun feidhme ag na Ballstáit agus 
an ranníocaíocht chomhfhreagrach a 
leithdháileadh orthu a bhunú trí ghníomh 
cur chun feidhme. Chun coinníollacha 
aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an 
Rialachán seo a chur chun feidhme, ba 
cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 
thabhairt don Choimisiún. Ba cheart go 
bhfeidhmeodh an Coimisiún na cumhachtaí 
cur chun feidhme maidir leis na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta a ghlacadh 
agus an tacaíocht airgeadais a íoc ar 
chomhlíonadh na ngarspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha i gcomhréir le 
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, faoin nós imeachta 
scrúdúcháin sin13 . Tar éis gníomh cur 
chun feidhme a ghlacadh, ba cheart go 
bhféadfadh na Ballstát lena mbaineann 
agus an Coimisiún teacht ar chomhaontú 
maidir le socruithe oibríochtúla áirithe de 
chineál teicniúil, ina dtugtar mionsonraí ar 
ghnéithe den chur chun feidhme maidir le 
hamlínte, táscairí le haghaidh 
garspriocanna agus spriocanna, agus 
rochtain ar na sonraí foluiteacha. Chun 
ábharthacht leanúnach na socruithe 
oibríochtúla a cheadú i ndáil leis na dálaí 
atá ann faoi láthair le linn chur chun 
feidhm an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, ba cheart go bhféadfaí 
gnéithe na socruithe teicniúla sin a 
mhodhnú de chomhthoil. 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 
socraítear leo go háirithe an nós imeachta 
maidir leis an mbuiséad a bhunú agus a 
chur chun feidhme le deontais, soláthar, 
duaiseanna agus cur chun feidhme 
indíreach, agus déantar foráil maidir le 

(39) Ba cheart don Choimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
atá le cur chun feidhme ag na Ballstáit agus 
an ranníocaíocht chomhfhreagrach a 
leithdháileadh orthu a bhunú trí ghníomh 
tarmligthe. Chun coinníollacha 
aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an 
Rialachán seo a chur chun feidhme, ba 
cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 
thabhairt don Choimisiún. Ba cheart go 
bhfeidhmeodh an Coimisiún na cumhachtaí 
cur chun feidhme maidir leis na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta a ghlacadh 
agus an tacaíocht airgeadais a íoc ar 
chomhlíonadh na ngarspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha i gcomhréir le 
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, faoin nós imeachta 
scrúdúcháin air sin13. Tar éis gníomh 
tarmligthe a ghlacadh, ba cheart go 
bhféadfadh na Ballstát lena mbaineann 
agus an Coimisiún teacht ar chomhaontú 
maidir le socruithe oibríochtúla áirithe de 
chineál teicniúil, ina dtugtar mionsonraí ar 
ghnéithe den chur chun feidhme maidir le 
hamlínte, táscairí le haghaidh 
garspriocanna agus spriocanna, agus 
rochtain ar na sonraí foluiteacha. Chun 
ábharthacht leanúnach na socruithe 
oibríochtúla a cheadú i ndáil leis na dálaí 
atá ann faoi láthair le linn chur chun 
feidhm an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, ba cheart go bhféadfaí 
gnéithe na socruithe teicniúla sin a 
mhodhnú de chomhthoil. 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 
socraítear leo go háirithe an nós imeachta 
chun an buiséad a bhunú agus a chur chun 
feidhme le deontais, soláthar, duaiseanna 
agus cur chun feidhme indíreach, agus 
déantar foráil maidir le seiceálacha i 
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seiceálacha i dtaobh freagracht gníomhairí 
airgeadais. Ina theannta sin, na rialacha a 
ghlactar ar bhonn Airteagal 322 CFAE, 
baineann siad freisin le cosaint bhuiséad an 
Aontais i gcás easnaimh ghinearálaithe 
maidir le smacht reachta sna Ballstáit, ós 
rud é gur réamhchoinníoll riachtanach 
urramú an smachta reachta i dtaca le 
bainistíocht fhónta airgeadais agus cistiú 
éifeachtach de chuid an Aontais.

dtaobh freagracht gníomhairí airgeadais. 
Ina theannta sin, na rialacha a ghlactar ar 
bhonn Airteagal 322 CFAE, baineann siad 
freisin le cosaint bhuiséad an Aontais i 
gcás easnaimh ghinearálaithe maidir le 
smacht reachta sna Ballstáit, ós rud é gur 
réamhchoinníoll riachtanach urramú an 
smachta reachta i dtaca le bainistíocht 
fhónta airgeadais agus cistiú éifeachtach de 
chuid an Aontais.

_________________ _________________
13 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na 
rialacha agus na prionsabail ghinearálta a 
bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag 
na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur 
chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 
28.2.2011, lch. 13).

13 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na 
rialacha agus na prionsabail ghinearálta a 
bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag 
na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur 
chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 
28.2.2011, lch. 13).

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Raon feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, tagróidh sé do réimsí 
beartais a bhaineann le comhtháthú, an t-
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, 
sláinte, iomaíochas, athléimneacht, 
táirgiúlacht, taighde agus nuálaíocht, fás 
cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach, 
poist agus infheistíocht, agus cobhsaíocht 
na gcóras airgeadais.

Maidir le raon feidhme na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta a 
bhunaítear leis an Rialachán seo, tagróidh 
sé do réimsí beartais a bhaineann le 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach, cuspóirí aeráide agus 
comhshaoil an Aontais, go háirithe an t-
aistriú i dtreo spriocanna aeráide 
nuashonraithe 2030 an Aontais a bhaint 
amach agus cuspóir neodracht aeráide an 
Aontais a chomhlíonadh faoi 2050 i 
gcomhréir le [Rialachán 2020/XXX lena 
mbunaítear an creat chun neodracht 
aeráide a bhaint amach agus lena 
leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (an 
‘Dlí Aeráide Eorpach’)], an t-aistriú 
digiteach, sláinte, iomaíochas, 
athléimneacht, táirgiúlacht, oideachas agus 
scileanna, taighde agus nuálaíocht, fás 
cliste, inbhuanaithe, cothromaithe ó 
thaobh inscne, agus cuimsitheach, poist 
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agus infheistíocht, agus cobhsaíocht na 
gcóras airgeadais.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach an Aontais a chur chun cinn trí 
athléimneacht agus acmhainn 
choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch na 
géarchéime a mhaolú, agus tacú leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach, 
agus ar an gcaoi sin rannchuidiú le 
hacmhainneacht fáis gheilleagair an 
Aontais a athshlánú i ndiaidh ghéarchéim 
COVID-19, agus le fás inbhuanaithe a 
chothú.

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach an Aontais a chur chun cinn trí 
acmhainn athléimneachta agus 
choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, 
agus rannchuidiú le huathriail 
straitéiseach an Aontais, agus tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú, agus tacú leis an aistriú i dtreo 
spriocanna aeráide nuashonraithe 2030 
an Aontais a bhaint amach agus cuspóir 
neodracht aeráide an Aontais agus a 
aistriú digiteach a chomhlíonadh faoi 
2050 ar a dhéanaí, agus ar an gcaoi sin 
rannchuidiú le hacmhainneacht fáis 
gheilleagair an Aontais a athshlánú i 
ndiaidh ghéarchéim COVID-19, agus le fás 
inbhuanaithe a chothú.

Urramóidh gach gníomhaíocht a 
fhaigheann tacaíocht faoi na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta an 
prionsabal “gan dochar suntasach a 
dhéanamh” dá dtagraítear in Airteagal 17 
de Rialachán (AE) 2020/852. Ina 
theannta sin, beidh gníomhaíochtaí a 
fhaigheann tacaíocht faoi na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta a 
thagann faoi na hearnálacha sonracha 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha a 
chumhdaítear le Rialachán (AE) 
2020/852 i gcomhréir leis na critéir 
scagtha theicniúla dá dtagraítear in 
Airteagal 3 den Rialachán sin.
Chun rannchuidiú le cuspóirí 
Chomhaontú Pháras agus an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip agus 
a bheith comhsheasmhach leo go 
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hiomlán, díreofar ar 37% ar a laghad den 
tSaoráid gníomhaíochtaí aeráide a 
mhaoiniú. Díreofar 10% den tSaoráid ar 
ghníomhaíochtaí bithéagsúlachta, a 
bhféadfadh cuid díobh forluí le 
hinfheistíochtaí atá dírithe ar 
ghníomhaíochtaí aeráide. Mar thoradh ar 
an teaglaim de chaiteachas a bhaineann 
leis an aeráid agus le bithéagsúlacht, 
leithdháilfear 40% ar a laghad de 
bhuiséad iomlán na Saoráide.

Leasú 30

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Ní bheidh an tSaoráid bun os 
cionn le leasanna straitéiseacha agus 
eacnamaíocha an Aontais. I ndáil leis sin, 
ní chuirfear tacaíocht ar fáil do 
thionscadail atá mar chuid de phleananna 
infheistíochta straitéiseacha tríú tíortha.

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 9 scriosta
Bearta lena nasctar an tSaoráid leis an 

rialachas eacnamaíoch fónta
1. I gcás neamhchomhlíonadh suntasach 
i ndáil le haon chás a leagtar síos in 
Airteagal 15(7) den Rialachán lena 
leagtar síos forálacha coiteanna maidir le 
[…)][RFC], is amhlaidh a dhéanfaidh an 
Chomhairle, ar thogra a fháil ón 
gCoimisiún, cinneadh a ghlacadh trí 
bhíthin gníomh cur chun feidhme chun 
an tréimhse maidir le glacadh na gcinntí 
dá dtagraítear in Airteagail 17(1) agus 
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17(2) nó chun íocaíochtaí faoin tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta a chur 
ar fionraí.
An cinneadh chun íocaíochtaí a chur ar 
fionraí dá dtagraítear i mír 1, beidh 
feidhm aige maidir le hiarratais 
íocaíochta a thíolacfar tar éis dháta an 
chinnidh fionraíochta.
Fionraí na tréimhse ama dá dtagraítear in 
Airteagal 17, beidh feidhm aige ón lá tar 
éis ghlacadh an chinnidh dá dtagraítear i 
mír 1.
I gcás íocaíochtaí a chur ar fionraí, beidh 
feidhm ag Airteagal 15(9) den Rialachán 
lena leagtar síos forálacha coiteanna 
maidir le (...).
2. Má tharlaíonn aon cheann de na 
cásanna dá dtagraítear in 
Airteagal 15(11) den Rialachán lena 
leagtar síos forálacha coiteanna maidir le 
[...], glacfaidh an Chomhairle cinneadh, 
ar thogra a fháil ón gCoimisiún, trí 
bhíthin gníomh cur chun feidhme chun 
fionraí na tréimhse nó na n-íocaíochtaí 
dá dtagraítear sa mhír roimhe seo a 
fhoirceannadh.
Athchromfar ar na nósanna imeachta nó 
na híocaíochtaí ábhartha an lá tar éis 
fhoirceannadh na fionraí.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, na cinn is ábhartha 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach 
nó a eascraíonn astu go háirithe. Na 

2. Beidh na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta comhsheasmhach le 
cuspóirí ginearálta agus sonracha na 
Saoráide mar a shainmhínítear in 
Airteagal 4 den Rialachán seo agus 
rannchuideoidh siad le cur chun feidhme 
na ndúshlán agus na dtosaíochtaí ábhartha 
tír-shonracha a shainaithnítear i 



RR\1217780GA.docx 163/435 PE655.950v03-00

GA

pleananna téarnaimh agus athléimneachta, 
beidh siad comhsheasmhach freisin leis an 
bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit san 
áireamh ina gcláir náisiúnta athchóirithe 
faoin Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
nuashonruithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/1999, ina bpleananna críochacha um 
aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú Cóir, 
agus ina gcomhaontuithe comhpháirteacha 
agus cláir oibríochtúla faoi chistí an 
Aontais.

gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, go 
háirithe iad siúd atá ábhartha do chuspóirí 
aeráide agus comhshaoil an Aontais nó a 
eascraíonn astu, go háirithe an t-aistriú i 
dtreo spriocanna aeráide nuashonraithe 
2030 an Aontais a bhaint amach agus 
cuspóir aeráidneodrachta an Aontais a 
chomhlíonadh faoi 2050 ar a dhéanaí i 
gcomhréir le [Rialachán 2020 / XXX lena 
mbunaítear an creat chun 
aeráidneodracht a bhaint amach agus 
lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 
(an 'Dlí Aeráide Eorpach') agus an t-
aistriú digiteach. Na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach freisin leis an bhfaisnéis 
a chuirfidh na Ballstáit san áireamh ina 
gcláir náisiúnta athchóirithe faoin 
Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
nuashonruithe orthu chomh maith lena 
straitéisí fadtéarmacha faoi Rialachán 
(AE) 2018/1999, ina bpleananna 
críochacha um aistriú cóir faoin gCiste um 
Aistriú Cóir22, agus ina gcomhaontuithe 
comhpháirteacha agus cláir oibríochtúla 
faoi chistí an Aontais.

Beidh na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta comhsheasmhach le 
bealach a bhfuil sé mar aidhm léi sprioc 
teochta fadtéarmach Chomhaontú Pháras 
a bhaint amach agus an fhianaise 
eolaíoch is déanaí atá ar fáil á cur san 
áireamh, go háirithe tuarascáil speisialta 
an Phainéil Idir-Rialtasach ar an Athrú 
Aeráide (IPCC) dar teideal 'Téamh 
domhanda 1.5 ° C’.
Ní thacóidh na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta ach le 
gníomhaíochtaí nach ndéanann díobháil 
shuntasach i gcomhréir le hAirteagal 4(1) 
den Rialachán seo. Ina theannta sin, 
beidh gníomhaíochtaí a fhaigheann 
tacaíocht faoi na pleananna Téarnaimh 
agus Athléimneachta a thagann faoi na 
hearnálacha sonracha gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha a chumhdaítear le 
Rialachán (AE) 2020/852 i gcomhréir leis 
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na critéir scagtha theicniúla dá 
dtagraítear in Airteagal 3 de Rialachán 
(EU) 2020/852.
Chun a áirithiú go gcuirfidh na 
pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta le cuspóir na 
haeráidneodrachta a bhaint amach sna 
Ballstáit faoi 2050 ar a dhéanaí, agus go 
mbeidh siad comhsheasmhach go 
hiomlán le cuspóirí Chomhaontú Pháras 
agus an Chomhaontaithe Ghlais don 
Eoraip, díreofar 37% ar a laghad de 
mhéid gach plean téarnaimh agus 
athléimneachta chun gníomhaíochtaí 
aeráide a mhaoiniú. Díreofar 10% de 
mhéid gach plean téarnaimh agus 
athléimneachta ar ghníomhaíochtaí 
bithéagsúlachta, a bhféadfadh cuid díobh 
forluí le hinfheistíochtaí atá dírithe ar 
ghníomhaíochtaí aeráide. Mar thoradh ar 
an teaglaim de chaiteachas a bhaineann 
leis an aeráid agus le bithéagsúlacht, 
leithdháilfear 40% ar a laghad de mhéid 
gach plean téarnaimh agus 
athléimneachta.

_________________ _________________

21. 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.

21. 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.

22. […] 22. […]

Leasú 33

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Áireofar sna pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta bearta a chuireann 
go héifeachtach le hathléimneacht na 
gcóras cúraim sláinte agus sláinte a 
neartú mar ullmhúchán do phaindéimí a 
bheidh ann amach anseo, agus d’fhonn 
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sláinte ghinearálta i sochaithe a 
fheabhsú, chun cuspóir ginearálta a 
bhaint amach maidir le leibhéal ard 
cosanta do shláinte an duine.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2b. Forbróidh an Coimisiún nótaí 
treorach teicniúla maidir le cur i 
bhfeidhm praiticiúil na gcritéar ‘gan 
dochar suntasach a dhéanamh’ dá 
dtagraítear in Airteagal 17 de Rialachán 
(AE) 2020/852, de na critéir scagtha 
theicniúla dá dtagraítear in Airteagal 3 
den Rialachán sin, agus de na 
gníomhartha tarmligthe arna nglacadh ar 
bhonn na gcritéar sin le haghaidh na 
Saoráide arna bunú leis an Rialachán 
seo.

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2c. Ní mhaoineofar leis na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta 
gníomhaíochtaí as a dtiocfaidh gaibhniú 
sócmhainní a bhaineann an bonn de 
bhaint amach chuspóirí aeráide agus 
comhshaoil an Aontais. Go háirithe, ní 
áireofar leo infheistíochtaí a bhaineann le 
táirgeadh, próiseáil, dáileadh, iompar, 
stóráil nó dóchán breoslaí iontaise.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 15 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Beidh réasúnú agus bunús cuí ag 
dul leis an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta. Leagfar amach na 
heilimintí seo a leanas, go háirithe, ann:

3. Beidh réasúnú agus bunús cuí ag 
dul leis an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta. Leagfar amach ann na 
heilimintí seo a leanas, atá riachtanach 
chun comhlíonadh na gcoinníollacha 
incháilitheachta a leagtar amach in 
Airteagal 14 a áirithiú:

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) míniú ar conas a neartaíonn an 
plean acmhainneacht fáis, cruthú 
fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann, conas a mhaolaíonn sé 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime, agus mar a rannchuidíonn sé 
le feabhas a chur ar chomhtháthú agus ar 
chóineasú sóisialta agus críochach;

(b) míniú ar conas a neartaíonn an 
plean acmhainneacht fáis inbhuanaithe, 
cruthú fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann, conas a mhaolaíonn sé 
tionchar eacnamaíoch, comhshaoil agus 
sóisialta na géarchéime, agus mar a 
rannchuidíonn sé le feabhas a chur ar 
chomhtháthú agus ar chóineasú sóisialta 
agus críochach agus conas a laghdóidh an 
plean an bhearna infheistíochta atá 
riachtanach chun spriocanna aeráide 
agus comhshaoil an Aontais a bhaint 
amach; Sna cásanna ina n-úsáidtear an 
tSaoráid chun tacú le cuideachta mhór in 
earnáil ardcharbóin, nochtfaidh na 
Ballstáit an chaoi a bhfuil sé beartaithe 
ag an gcuideachta a samhail ghnó a 
ailíniú le Comhaontú Pháras agus le 
spriocanna aeráide gaolmhara an 
Aontais, lena n-áirítear trí phleananna 
aistrithe a bheith á bhfoilsiú ag an 
gcuideachta.

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 15 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) míniú ar an gcaoi a mheastar go 
rannchuideoidh bearta sa phlean leis an 
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach nó 
leis na dúshláin atá mar thoradh orthu;

(c) míniú ar an gcaoi a meastar go 
rannchuideoidh bearta sa phlean le 
cuspóirí aeráide agus comhshaoil an 
Aontais agus go háirithe an chaoi a 
gcuirfidh siad le gach ceann díobh seo a 
leanas:
(i) an t-aistriú i dtreo spriocanna aeráide 
nuashonraithe 2030 an Aontais a bhaint 
amach agus cuspóir aeráidneodrachta an 
Aontais a chomhlíonadh faoi 2050 i 
gcomhréir le [Rialachán (AE) 2020 / XXX 
lena mbunaítear an creat chun 
aeráidneodracht a bhaint amach agus le 
Rialachán (AE) 2018/1999 (an ‘Dlí 
Aeráide Eorpach’)];
(ii) Urraim don “gan dochar suntasach a 
dhéanamh’ dá dtagraítear in Airteagal 17 
de Rialachán (AE) 2020/852 agus an 
chomhsheasmhacht leis na critéir scagtha 
theicniúla arna mbunú i gcomhréir le 
hAirteagal 3 den Rialachán sin;
(iii) an rannchuidiú chun na spriocanna 
príomhshruthaithe aeráide agus 
bithéagsúlachta dá dtagraítear in 
Airteagal 14 (2), an ceathrú fomhír, a 
bhaint amach, a bheidh bunaithe ar na 
critéir a leagtar amach faoi Rialachán 
(AE) 2020/852;
(iv) an laghdú suntasach ar an mbearna 
infheistíochta náisiúnta is gá chun 
spriocanna aeráide agus comhshaoil an 
Aontais a bhaint amach;
(v) an rannchuidiú le cuspóirí bheartas 
inbhuanaitheachta an Aontais a bhaint 
amach agus na cuspóirí a leagtar amach 
sna NECPanna á gcur san áireamh; agus
(vi) an rannchuidiú le haghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin shóisialta, 
eacnamaíocha nó chomhshaoil a 
eascraíonn as an aistriú;
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Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) míniú ar an gcaoi a meastar go 
rannchuideoidh na bearta sa phlean leis 
an aistriú digiteach nó aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin a eascróidh as;

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) míniú ar an gcaoi a meastar go 
gcuirfidh na bearta sa phlean le cur chun 
feidhme ghealltanais an Aontais agus a 
Bhallstát, go háirithe an Comhaontú Glas 
don Eoraip, Comhaontú Pháras, na 
NECPanna agus nuashonruithe orthu 
faoi Rialachán (AE) 2018/1999, na 
pleananna críochacha um aistriú cóir 
faoin gCiste um Aistriú Cóir, na 
comhaontuithe comhpháirtíochta agus na 
cláir oibríochta faoi chistí eile an Aontais

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cc) míniú ar an gcaoi a gcuirfidh na 
bearta sa phlean go héifeachtach le 
hathléimneacht na gcóras cúraim sláinte 
agus sláinte a neartú mar ullmhúchán do 
phaindéimí a bheidh ann amach anseo, 
agus d’fhonn sláinte ghinearálta i 
sochaithe a fheabhsú chun an cuspóir 
ardleibhéal cosanta do shláinte an duine 
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a bhaint amach;

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cd) míniú ar an gcaoi a meastar go 
gcuirfidh na bearta sa phlean breisluach 
Eorpach ar fáil:

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Nuair atá measúnú á dhéanamh ar 
an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
agus nuair atá cinneadh á dhéanamh faoin 
méid le leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann, an fhaisnéis anailíseach a 
bhfuil fáil air faoin mBallstát lena 
mbaineann i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, cuirfidh an Coimisiún san 
áireamh é mar aon leis an réasúnú agus na 
gnéithe a sholáthair an Ballstát lena 
mbaineann, dá dtagraítear in 
Airteagal 15(3), agus aon fhaisnéis 
ábhartha eile lena n-áirítear, go háirithe, an 
fhaisnéis atá i gClár Náisiúnta 
Athchóirithe an Bhallstáit lena mbaineann 
agus i bPlean Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide an Bhallstáit lena mbaineann agus, 
más ábhartha, faisnéis ó thacaíocht 
theicniúil a fuarthas leis an Ionstraim um 
Thacaíocht Theicniúil.

2. Nuair atá measúnú á dhéanamh ar 
an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
agus nuair atá cinneadh á dhéanamh faoin 
méid le leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann, an fhaisnéis anailíseach a 
bhfuil fáil air faoin mBallstát lena 
mbaineann i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, cuirfidh an Coimisiún san 
áireamh é mar aon leis an réasúnú agus na 
gnéithe a sholáthar an Ballstát lena 
mbaineann, dá dtagraítear in 
Airteagal 15(3), agus aon fhaisnéis 
ábhartha eile lena n-áirítear, go háirithe, an 
fhaisnéis atá i gClár Náisiúnta 
Athchóirithe, sa phlean um aistriú cóir 
agus i bPlean Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide an Bhallstáit lena mbaineann agus, 
más ábhartha, faisnéis ó thacaíocht 
theicniúil a fuarthas leis an Ionstraim um 
Thacaíocht Theicniúil.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 16 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) i dtaobh an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis na 
haistrithe glasa agus digiteacha nó le 
haghaidh a thabhairt ar na dúshláin a 
eascraíonn astu;

(b) i dtaobh an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuideoidh go héifeachtach le cuspóirí 
aeráide agus comhshaoil an Aontais agus 
go háirithe an chaoi a gcuirfidh siad le 
gach ceann díobh seo a leanas:
(i) an t-aistriú i dtreo spriocanna aeráide 
nuashonraithe 2030 an Aontais a bhaint 
amach agus cuspóir aeráidneodrachta an 
Aontais a chomhlíonadh faoi 2050 i 
gcomhréir le [Rialachán (AE) 2020/XXX 
lena mbunaítear an creat chun 
aeráidneodracht a bhaint amach agus le 
Rialachán (AE) 2018/1999 (an ‘Dlí 
Aeráide Eorpach’)];
Urraim don “gan dochar suntasach a 
dhéanamh’ dá dtagraítear in Airteagal 17 
de Rialachán (AE) 2020/852 agus an 
chomhsheasmhacht leis na critéir scagtha 
theicniúla arna mbunú i gcomhréir le 
hAirteagal 3 den Rialachán sin;
(iii) an rannchuidiú chun na spriocanna 
príomhshruthaithe aeráide agus 
bithéagsúlachta dá dtagraítear in 
Airteagal 14 (2), an ceathrú fomhír, a 
bhaint amach, a bheidh bunaithe ar na 
critéir a leagtar amach faoi Rialachán 
(AE) 2020/852;
(iv) an laghdú suntasach ar an mbearna 
infheistíochta náisiúnta is gá chun 
spriocanna aeráide agus comhshaoil an 
Aontais a bhaint amach;
(v) an rannchuidiú le cuspóirí bheartas 
inbhuanaitheachta an Aontais a bhaint 
amach agus na cuspóirí a leagtar amach 
sna NECPanna á gcur san áireamh; agus
(vi) an rannchuidiú le haghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin shóisialta, 
eacnamaíocha nó chomhshaoil a 
eascraíonn as an aistriú;
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Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) i dtaobh an bhfuil bearta sa 
phlean a rannchuidíonn go héifeachtach 
leis an aistriú digiteach nó le haghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin a eascróidh as;

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bb) i dtaobh an bhfuil bearta sa 
phlean a chuireann go héifeachtach le 
hathléimneacht na gcóras cúraim sláinte 
agus sláinte a neartú mar ullmhúchán do 
phaindéimí a bheidh ann amach anseo, 
agus d’fhonn sláinte ghinearálta i 
sochaithe a fheabhsú, chun leibhéal ard 
cosanta do shláinte an duine a bhaint 
amach;

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(fa) i dtaobh an áirithíonn na 
comhairliúcháin a reáchtáiltear chun an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
agus na hidirphléití atá beartaithe a 
ullmhú, i ndáil le cur chun feidhme na 
Saoráide, go dtugtar deiseanna 
éifeachtacha do na geallsealbhóirí 
ábhartha go léir páirt a ghlacadh in 
ullmhú agus i gcur i bhfeidhm na 
bpleananna téarnaimh agus 
athléimneachta;
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Leasú 48

Airteagal 16 – mír 3 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) luachanna an Aontais a 
chumhdaítear in Airteagal 2 den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach a bheith 
á gcomhlíonadh ag na Ballstáit.

Leasú 49

Airteagal 16 – mír 3 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tráth nach déanaí ná ... [sé mhí tar éis 
dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin 
seo], glacfaidh an Coimisiún gníomh 
tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 26a 
lena bhforlíontar pointe b den mhír seo trí 
mhodheolaíocht a bhunú chun caiteachas 
ar ghníomhaíochtaí aeráide a 
shainaithint maidir le  gníomhaíochtaí 
aeráide agus gníomhaíochtaí comhshaoil 
a phríomhshruthú, lena n-áirítear 
gníomhaíochtaí bithéagsúlachta dá 
dtagraítear in Airteagal 4 den Rialachán 
seo. Beidh an mhodheolaíocht bunaithe 
ar thacsanomaíocht AE arna bunú le 
Rialachán (AE) 2020/852 agus úsáidfidh 
sí na critéir scagtha theicniúla arna 
mbunú ag an gCoimisiún de bhun 
Airteagail 10(3) agus 11(3) den Rialachán 
sin, chomh maith leis na prionsabail a 
leagtar síos in Airteagal 15(1) de 
Rialachán (AE) 2020/852
Sé mhí ar a laghad tar éis an gníomh 
tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 
15(2) de Rialachán (AE) 2020/852 a 
ghlacadh, déanfar an gníomh tarmligthe 
dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír 
seo a athbhreithniú d’fhonn an critéir 
scagtha theicniúla a leagtar síos sna 
gníomhartha tarmligthe arna nglacadh de 
bhun Airteagal 15(2) de Rialachán (AE) 
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2020/852 a úsáid.

Leasú 50

Airteagal 16 – mír 3 – fomhír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Coimisiún na measúnuithe 
a dhéantar de bhun an Airteagail seo a 
phoibliú.

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
laistigh de cheithre mhí ó thíolacadh 
oifigiúil an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta ag an mBallstát, trí bhíthin 
gníomh cur chun feidhme. I gcás ina 
mbeidh toradh dearfach ar an measúnú a 
dhéanfaidh an Coimisiún ar phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, leagfar 
amach leis an gcinneadh sin na 
hathchóirithe agus na tionscadail 
infheistíochta a bheidh le cur chun feidhme 
ag an mBallstát, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna agus an 
ranníocaíocht a leithdháilfear i gcomhréir 
le hAirteagal 11.

1. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
laistigh de cheithre mhí ó thíolacadh 
oifigiúil an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta ag an mBallstát, trí bhíthin 
gníomh tarmligthe. I gcás ina mbeidh 
toradh dearfach ar an measúnú a 
dhéanfaidh an Coimisiún ar phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, leagfar 
amach leis an gcinneadh sin na 
hathchóirithe agus na tionscadail 
infheistíochta a bheidh le cur chun feidhme 
ag an mBallstát, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna agus an 
ranníocaíocht a leithdháilfear i gcomhréir 
le hAirteagal 11.

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Déanfar na gníomhartha cur chun 
feidhme dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 
den Airteagal seo a ghlacadh i gcomhréir 
leis an nós imeachta scrúdúcháin dá 
dtagraítear in Airteagal 27(2).

7. Déanfar na gníomhartha tarmligthe 
dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26(a).
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Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ar na garspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha comhaontaithe a chur i 
gcrích atá sonraithe sa phlean téarnaimh 
agus athléimneachta arna fhormheas i 
ngníomh cur chun feidhme an 
Choimisiún, cuirfidh an Ballstát lena 
mbaineann iarraidh chuí-réasúnaithe ar 
íocaíocht na ranníocaíochta faoi bhráid an 
Choimisiúin. Féadfaidh Ballstáit iarrtaí den 
sórt sin a thíolacadh don Choimisiún ar 
bhonn débhliantúil. Déanfaidh an 
Coimisiún, laistigh de dhá mhí ón am ar 
cuireadh isteach an iarraidh, measúnú ar 
cibé ar cuireadh chun feidhme go sásúil na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha 
a leagtar amach sa chinneadh dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1). Chun críocha an 
mheasúnaithe, cuirfear an socrúchán 
oibríochtúil dá dtagraítear in 
Airteagal 17(6) san áireamh freisin. 
Féadfaidh saineolaithe cúnamh a thabhairt 
don Choimisiún.

3. Ar na garspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha comhaontaithe a chur i 
gcrích atá sonraithe sa phlean téarnaimh 
agus athléimneachta arna fhormheas i 
ngníomh tarmligthe an Choimisiún, 
cuirfidh an Ballstát lena mbaineann 
iarraidh chuí-réasúnaithe ar íocaíocht na 
ranníocaíochta faoi bhráid an Choimisiúin. 
Féadfaidh Ballstáit iarrtaí den sórt sin a 
thíolacadh don Choimisiún ar bhonn 
débhliantúil. Déanfaidh an Coimisiún, 
laistigh de dhá mhí ón am ar cuireadh 
isteach an iarraidh, measúnú ar cibé ar 
cuireadh chun feidhme go sásúil na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha 
a leagtar amach sa chinneadh dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1). Chun críocha an 
mheasúnaithe, cuirfear an socrúchán 
oibríochtúil dá dtagraítear in 
Airteagal 17(6) san áireamh freisin. 
Féadfaidh saineolaithe cúnamh a thabhairt 
don Choimisiún.

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tarchuirfidh an Coimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas i ngníomh cur chun 
feidhme an Choimisiún i gcomhréir le 
hAirteagal 17 chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle gan moill 
mhíchuí. Féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann a iarraidh ar an gCoimisiún 
faisnéis íogair nó rúnda a fholú, dá gcuirfí 

1. Tarchuirfidh an Coimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas i ngníomh tarmligthe an 
Choimisiúin chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle gan moill 
mhíchuí. Féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann a iarraidh ar an gCoimisiún 
faisnéis íogair nó rúnda a fholú, dá gcuirfí 
leas poiblí an Bhallstáit i mbaol dá nochtfaí 
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leas poiblí an Bhallstáit i mbaol dá nochtfaí 
í.

í.

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Leis an gcóras tuairiscithe 
feidhmíochta áiritheofar go mbaileofar na 
sonraí is gá chun faireachán a dhéanamh ar 
chur chun feidhme na ngníomhaíochtaí ar 
dhóigh atá éifeachtúil, éifeachtach agus 
tráthúil. Chuige sin, forchuirfear ceanglais 
chomhréireacha tuairiscithe ar fhaighteoirí 
cistí ón Aontas.

2. Leis an gcóras tuairiscithe 
feidhmíochta, áiritheofar go mbaileofar na 
sonraí is gá chun faireachán a dhéanamh ar 
chur chun feidhme na ngníomhaíochtaí ar 
dhóigh atá éifeachtúil, iontaofa, 
neamhspleách, éifeachtach agus tráthúil, 
agus a chur ar fáil go poiblí. Chuige sin, 
forchuirfear ceanglais chomhréireacha 
tuairiscithe ar fhaighteoirí cistí ón Aontas.

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón 
Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht 
an chistithe, go háirithe nuair a bhíonn na 
gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú, 
trí fhaisnéis spriocdhírithe atá 
comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí 
éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an 
pobal.

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón 
Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht 
an chistithe, go háirithe nuair a bhíonn na 
gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú, 
tríd an gcistiú a lipéadú go soiléir mar 
chistiú an Aontais agus trí fhaisnéis 
spriocdhírithe atá comhleanúnach, 
éifeachtach agus comhréireach a sholáthar 
do shainghrúpaí éagsúla, lena n-áirítear na 
meáin agus an pobal. Déanfaidh na 
faighteoirí infheictheacht an chaiteachais 
faoin tSaoráid a áirithiú trí na tionscadail 
a bhfuil tacaíocht faighte acu a lipéadú go 
soiléir mar ‘Tionscnamh Téarnaimh AE’ 
.
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Leasú 57

Airteagal 26 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 26a
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 16(3) agus 17(1) 
a thabhairt don Choimisiún go ceann 
tréimhse seacht mbliana amhail ón … 
[dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin 
seo].
3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa 
nó an Chomhairle tarmligean na 
cumhachta dá dtagraítear in 
Airteagal 16(3) agus 17(1) a chúlghairm 
aon tráth. Le cinneadh chun cúlghairm a 
dhéanamh, cuirfear deireadh le 
tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa 
chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an 
lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris 
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta 
is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní 
dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon 
ghnímh tharmligthe atá i bhfeidhm 
cheana.
4. Sula nglacfaidh sé gníomh 
tarmligthe, 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, an tráth céanna, do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle faoi.
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6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagail 3 agus 17 i 
bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon 
agóid curtha in iúl ag Parlaimint na 
hEorpa nó ag an gComhairle laistigh de 
thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin 
ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint 
na hEorpa agus don Chomhairle nó más 
rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, 
go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle araon tar éis a chur in iúl 
don Choimisiún nach ndéanfaidh siad 
aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a 
fhadú [dhá mhí] ar thionscnamh 
Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) cibé acu atá nó nach bhfuil bearta 
sa phlean a rannchuidíonn go héifeachtach 
leis na haistrithe glasa agus digiteacha nó 
le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin a 
eascraíonn astu;

(b) i dtaobh an bhfuil sa phlean bearta a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis an 
aistriú i dtreo geilleagar Eorpach 
inbhuanaithe agus neodrach ó thaobh na 
haeráide de faoi 2050 ar a dhéanaí, go 
háirithe an méid a chuireann siad le 
cuspóirí bheartas inbhuanaitheachta an 
Aontais a bhaint amach agus na cuspóirí 
a leagtar amach sna NECPanna agus i 
gcuspóirí aeráide an Aontais a leagtar 
síos i [Rialachán (AE) 2020/XXX lena 
mbunaítear an creat chun neodracht 
aeráide a bhaint amach agus lena 
ndéantar Rialachán (AE) 2018/1999 (an 
'Dlí Aeráide Eorpach') a leasú] agus a 
rannchuidiú le dul i ngleic le dúshláin 
shóisialta, eacnamaíocha nó chomhshaoil 
a eascraíonn as an aistriú sin a gcur san 
áireamh.

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
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Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.2 Tá bearta sa phlean a rannchuidíonn 
go héifeachtach leis na haistrithe glasa 
agus digiteacha nó le haghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin a eascraíonn astu.

2.2 Tá bearta sa phlean a rannchuidíonn 
go héifeachtach le cuspóirí aeráide agus 
comhshaoil an Aontais, nó leis na dúshláin 
a eascraíonn astu.

Tabharfaidh an Coimisiún na gnéithe seo a 
leanas san áireamh le haghaidh an 
mheasúnaithe faoin gcritéar sin:

Tabharfaidh an Coimisiún na gnéithe go 
léir seo a leanas san áireamh le haghaidh 
an mheasúnaithe faoin gcritéar sin:

Raon feidhme

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 1 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le córais a bhunú atá 
neamhdhíobhálach don chomhshaol agus 
don aeráid agus le hearnálacha 
eacnamaíocha agus sóisialta a ghlasú 
d’fhonn rannchuidiú leis an gcuspóir 
foriomlán go mbeidh an Eoraip neodrach 
ó thaobh na haeráide de faoi 2050;

– meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le cuspóirí aeráide agus 
comhshaoil an Aontais a chomhlíonadh, 
go háirithe an t-aistriú i dtreo spriocanna 
aeráide nuashonraithe 2030 an Aontais a 
bhaint amach agus an cuspóir 
aeráidneodracht san Aontas a 
chomhlíonadh faoi 2050 ar a dhéanaí i 
gcomhréir le [Rialachán 2020/XXX ag 
bunú an chreata chun neodracht aeráide 
a bhaint amach agus lena leasaítear 
Rialachán (AE) 2018/1999 (an ‘Dlí 
Aeráide Eorpach’) agus na cuspóirí a 
leagtar amach sna NECPanna agus na 
critéir a leagtar síos i dtacsanomaíocht 
AE á gcur san áireamh;

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
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Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 2 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le haistriú digiteach 
earnálacha eacnamaíocha nó sóisialta;

scriosta

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 3 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin a eascraíonn as na haistrithe glasa 
agus/nó digiteacha

– meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin a eascraíonn as cuspóirí aeráide 
agus comhshaoil an Aontais, go háirithe 
an t-aistriú i dtreo geilleagar Eorpach 
inbhuanaithe ó thaobh na haeráide de 
faoi 2050 ar a dhéanaí

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 3 – fleasc 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– tá cur chun feidhme na mbeart atá 
beartaithe comhsheasmhach le bealach a 
bhfuil sé mar aidhm léi sprioc 
fhadtéarmach theochta Chomhaontú 
Pháras a bhaint amach agus an fhianaise 
eolaíoch is déanaí atá ar fáil á cur san 
áireamh, go háirithe tuarascáil speisialta 
IPCC dar teideal 'Téamh domhanda 1.5 ° 
C’.
– tá cur chun feidhme na mbeart atá 
beartaithe i gcomhréir leis an bprionsabal 
“gan dochar suntasach a dhéanamh” dá 
dtagraítear in Airteagal 17 de Rialachán 
(AE) 2020/852.
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Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 4 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– meastar go mbeidh tionchar buan 
ag cur chun feidhme na mbeart atá 
beartaithe.

– meastar go mbeidh tionchar buan 
ag cur chun feidhme na mbeart atá 
beartaithe.

Déanfaidh an Coimisiún measúnú i 
dtaobh an dócha go gcuirfidh na bearta a 
moladh sa phlean leis na cuspóirí a 
bhaineann le spriocanna aeráide a leagtar 
amach in Airteagal 4 a bhaint amach.

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.2a Tá bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis an 
aistriú digiteach nó le haghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin a eascróidh as;
– tá cur chun feidhme na mbeart atá 
beartaithe i gcomhréir le bunú córais atá 
neamhdhíobhálach don aeráid agus don 
chomhshaol agus lenár ngeilleagar a 
ghlasú d’fhonn rannchuidiú leis an 
gcuspóir foriomlán go mbeidh an Eoraip 
neodrach ó thaobh na haeráide de 
faoi 2050 ar a dhéanaí.
agus
– – meastar go rannchuideoidh 
cur chun feidhme na mbeart atá 
beartaithe go suntasach le haistriú 
digiteach gheilleagar na hEorpa;
agus
– meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
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suntasach le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin a eascróidh as an aistriú 
digiteach
agus
– meastar go mbeidh tionchar buan 
ag cur chun feidhme na mbeart atá 
beartaithe.

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.4 Meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le neartú acmhainneachta fáis, 
cruthaithe post, agus athléimneachta 
eacnamaíche agus sóisialta an Bhallstáit, le 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime a mhaolú, agus go 
rannchuideoidh sé leis an gcomhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú;

2.4 Meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le neartú acmhainneachta 
inbhuanaithe fáis, cruthaithe post, agus 
athléimneachta eacnamaíche, comhshaoil 
agus sóisialta an Bhallstáit, le tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú, agus go rannchuideoidh sé leis 
an gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta 
agus críochach a fheabhsú;

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – mír 1 – fomhír 1 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– tá bearta sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta lena ndírítear ar aghaidh a 
thabhairt ar laigí i ngeilleagair na mBallstát 
agus ar chur le hacmhainneacht fáis 
gheilleagar an Bhallstáit lena mbaineann, 
ar chruthú post a spreagadh agus ar 
dhrochthionchair na géarchéime a mhaolú, 
agus ar a sheachaint ag an am céanna go 
mbeadh drochiarmhairtí i leith na haeráide 
agus an chomhshaoil ag na bearta céanna.

– tá bearta sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta lena ndírítear ar aghaidh a 
thabhairt ar laigí i ngeilleagair na mBallstát 
agus ar chur le hacmhainneacht 
inbhuanaithe fáis gheilleagar an Bhallstáit 
lena mbaineann, go háirithe do FBManna, 
ar chruthú post a spreagadh agus ar 
dhrochthionchair na géarchéime a mhaolú, 
agus ar fhás inbhuanaithe a chur chun 
cinn agus ar a sheachaint ag an am céanna 
go mbeadh drochiarmhairtí i leith na 
haeráide agus an chomhshaoil ag na bearta 
céanna, i gcomhréir leis na critéir a 
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leagtar síos i dtacsanomaíocht AE

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – mír 1 – fomhír 2 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– tá an plean téarnaimh agus 
athléimneachta dírithe ar leochaileacht 
gheilleagar an Bhallstáit i leith suaití a 
laghdú,

– tá an plean téarnaimh agus 
athléimneachta dírithe ar leochaileacht 
gheilleagar an Bhallstáit i leith suaití a 
laghdú, lena n-áirítear iad siúd a 
bhaineann le drochthionchar an athraithe 
aeráide nó le haon ghuaiseacha eile 
comhshaoil,
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM THIONSCLAÍOCHT, UM THAIGHDE AGUS UM 
FHUINNEAMH

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

ar an togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Rapóirtéir don tuairim: François-Xavier Bellamy

RÉASÚNÚ GEARR

Tar éis phaindéim COVID-19 agus na mbeart dianghlasála mar aon leis an ngéarchéim mhór 
eacnamaíoch a d’eascair as an staid sin, chinn an Chomhairle Eorpach, in éineacht leis an 
gCoimisiún Eorpach, plean Eorpach don téarnamh dar teideal ‘An tAontas Eorpach den chéad 
ghlúin eile’ (NGEU) a sheoladh. Tá an réiteach sin féin bunaithe ar fhadhb: déantar é a chistiú 
le fiachas coiteann agus cead ag CE, den chéad uair, suimeanna móra a fháil ar iasacht ar na 
margaí airgeadais; ach eisítear an fiachas sin gan aon scéim nithiúil aisíocaíochta. Níl an CAI 
oiriúnach do mhuirear airgeadais den sórt sin amach anseo, agus níor thángthas ar chomhaontú 
ar bith maidir le hacmhainní eile chun an fiachas sin a aisíoc. I bhfianaise an mhéid sin, tá plean 
NGEU ag brath ar an ualach trom agus ar na deacrachtaí gan réiteach a tharchur chuig an gcéad 
ghlúin eile.

Is é an ról atá againn mar Pharlaimint anois a áirithiú, ar a laghad, go ndéanfar an t-airgead a 
gheofar ar iasacht a infheistiú chun luach agus rathúnas a chruthú amach anseo, ionas go mbeidh 
an deis is fearr ag an gcéad ghlúin eile an fiachas sin a aisíoc. Ní bheadh sé sin riachtanach 
d’aon chaiteachas poiblí, ná níor léir go raibh práinn leis díreach roimh an ngéarchéim 
eacnamaíoch is mó ó bhí an Dara Cogadh Domhanda ann: ach i bhfianaise scéim mhaoinithe 
an phlean téarnaimh sin, tá sé dearbhriachtanach go ndéanfar tiomantas soiléir a bhunú do na 
glúnta atá le teacht.

Sin an fáth, mar rapóirtéir do Choiste ITRE maidir leis an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta (RRF), lena leagtar síos na rialacha maidir le húsáid chistí NGEU, gur 
bhunaigh mé an prionsabal soiléir sin i sainmhíniú na huirlise sin: “tá RFF teoranta 
d’infheistíochtaí a cheaptar chun ioncam a tháirgeadh amach anseo ionas go mbeidh ar chumas 
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na chéad ghlúine eile na hiasachtaí a aisíoc.” Chun a áirithiú go gcuirfear an cistiú sin i dtreo 
infheistíochtaí ábhartha, luaitear an pointe sin go sainráite inár dtuarascáil i ngach réimse lena 
mbunaítear critéir chun na cistí a dhíghlasáil chun tairbhe na gclár náisiúnta téarnaimh, agus 
san Iarscríbhinn lena leagfar amach na treoirlínte oibríochtúla don Choimisiún Eorpach maidir 
le socrú nithiúil NGEU. Ar aon dul leis sin, áirithítear inár dtuarascáil go ndéanfar aon chuid 
de na cistí nach n-úsáidtear a chur go hiomlán i dtreo ár bhfiachas foriomlán a laghdú.

Luaitear príomhphointí eile sa tuairim seo freisin. Dealraítear go bhfuil sé riachtanach go 
mbeimis ar aon tuairim maidir leis an rud is “athléimneacht” ann, ós rud é gurb é sin cuspóir na 
saoráide. Léirigh géarchéim COVID-19 dúinn a spleáiche atáimid ar thríú tíortha, fiú i réimsí 
atá ríthábhachtach dár slándáil, dár gceannasacht agus don chumas atá againn teacht aniar ó 
shuaití agus géarchéimeanna. Molaim gur cheart go dtabharfaí le tuiscint sa sainmhíniú ar an 
athléimneacht acmhainneacht gheilleagar, thionscal agus thalmhaíocht na hEorpa maidir le 
táirgeadh na n-earraí agus na seirbhísí a theastaíonn chun cobhsaíocht ár náisiún agus ár 
sochaithe a ráthú. Cuireann sé sin iallach orainn feabhas suntasach a chur ar ár n-uathriail 
straitéiseach san Aontas Eorpach; cuireadh an coincheap sin isteach mar bhun-treoirlíne do 
RRF. 

Chun aon chur amú caiteachais phoiblí a sheachaint, d’áitíomar ar an ngá atá le 
comhleanúnachas idir cláir nua agus príomhstraitéisí AE atá ann cheana féin. Ba cheart freisin 
na cistí a úsáid ar bhealach sábháilte bunaithe ar thrédhearcacht iomlán na dtairbhithe: tá an 
tiomantas soiléir sin ceangailte le prionsabal an daonlathais agus tá sé dlite do shaoránaigh ár 
dtíortha.

Ar deireadh, i bhfianaise an achair ghairid ama agus phráinn na staide, agus chun oibriú go 
héifeachtúil leis an dá choiste fhreagracha, dhírigh mé mo chuid oibre ar airteagail atá faoi 
inniúlacht chomhroinnte.
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LEASUITHE

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

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020 tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach chomhordaithe ag teastáil ón 
Aontas chun déileáil leis na hiarmhairtí 
tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta 
atá ann do na Ballstáit uile. Méadaíodh go 
mór na dúshláin atá ceangailte leis an 
gcomhthéacs déimeagrafach de dheasca 
COVID-19. Thaispeáin paindéim COVID-
19 atá ann faoi láthair agus an ghéarchéim 
eacnamaíoch agus airgeadais a bhí ann 
roimhe seo go gcabhraíonn sé le Ballstáit 
freagairt níos éifeachtúla do thurraingí agus 
téarnamh uathu ar bhealach níos tapa má 
fhorbraíonn siad geilleagair agus córais 
airgeadais atá iontaofa agus athléimneach 
agus atá tógtha ar struchtúir láidre 
eacnamaíocha agus shóisialta. Braithfidh 
iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
thapa a thiocfadh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar laigí struchtúracha na 
ngeilleagar agus lena gcuirfear lena n-
athléimneacht bunriachtanach chun na 

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020 tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach chomhordaithe ag teastáil ón 
Aontas chun déileáil leis na hiarmhairtí 
tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta 
atá ann do na Ballstáit uile. Méadaíodh go 
mór na dúshláin atá ceangailte leis an 
gcomhthéacs déimeagrafach de dheasca 
COVID-19. Thaispeáin paindéim COVID-
19 atá ann faoi láthair agus an ghéarchéim 
eacnamaíoch agus airgeadais a bhí ann 
roimhe seo go gcabhraíonn sé le Ballstáit 
freagairt níos éifeachtúla do thurraingí agus 
téarnamh uathu ar bhealach níos tapa má 
fhorbraíonn siad geilleagair agus córais 
airgeadais atá iontaofa agus athléimneach 
agus atá tógtha ar struchtúir láidre 
eacnamaíocha agus shóisialta. Braithfidh 
iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
thapa a thiocfadh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar laigí struchtúracha na 
ngeilleagar agus lena gcuirfear lena n-
athléimneacht bunriachtanach chun na 
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geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 
breise ar éagsúlachtaí san Aontas a 
sheachaint.

geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 
breise ar éagsúlachtaí san Aontas a 
sheachaint, agus uathriail straitéiseach 
fhadtéarmach an Aontais á háirithiú.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar infheistíocht le linn 
géarchéimeanna. Mar sin féin, tá sé 
riachtanach tacú le hinfheistíocht sa chás 
áirithe seo chun dlús a chur leis an 
téarnamh agus an acmhainneacht fáis 
fhadtéarmach a neartú. Tá sé tábhachtach 
infheistiú i dteicneolaíochtaí, acmhainní 
agus próisis ghlasa agus dhigiteacha atá 
dírithe ar chuidiú leis an aistriú chuig 
fuinneamh glan, borradh a chur faoin 
éifeachtúlacht fuinnimh i dtithíocht agus in 
earnálacha ríthábhachtacha eile an 
gheilleagair chun fás inbhuanaithe a bhaint 
amach agus poist a chruthú. Cuideoidh sé 
leis an Aontas chomh maith a bheith níos 
athléimní agus níos neamhspleáiche trí 
phríomhshlabhraí soláthair a éagsúlú.

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar infheistíocht le linn 
géarchéimeanna. Mar sin féin, tá sé 
riachtanach tacú le hinfheistíocht sa chás 
áirithe seo chun dlús a chur leis an 
téarnamh agus an acmhainneacht fáis 
fhadtéarmach a neartú. Maidir le 
hinfheistíochtaí i dteicneolaíochtaí glasa 
agus digiteacha, i nuálaíocht agus taighde, 
in acmhainní agus próisis, chomh maith le 
hinfheistíochtaí sóisialta, atá dírithe ar 
chúnamh a thabhairt don aistriú chuig 
fuinneamh glan, ar bhorradh a chur faoin 
éifeachtúlachta fuinnimh, faoin 
tsábháilteacht agus faoi thimpeallacht 
shláintiúil laistigh d’fhoirgnimh, lena n-
áirítear athchóiriú agus comhtháthú 
réiteach nuálach, agus in earnálacha 
ríthábhachtacha eile den gheilleagar, 
chomh maith le tionscal Eorpach 
iomaíoch agus nuálach a thógáil, tá 
tábhacht leo chun fás inbhuanaithe a bhaint 
amach, chun cuspóir neodracht aeráide 
an Aontais a bhaint amach in 2050 agus 
chun cabhrú le poist ardcháilíochta a 
chruthú laistigh den Aontas. Cuideoidh 
na hinfhesitíochtaí sin leis an Aontas 
freisin a bheith níos athléimní agus níos 
neamhspleáiche trí phríomhshlabhraí 
soláthair a éagsúlú.

Leasú 3
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Léirigh na bearta dianghlasála le 
linn ghéarchéim COVID-19 an tábhacht a 
bhaineann le haistriú digiteach, ach chuir 
siad leis an neamhionannas digiteach 
agus leis na fadhbanna a bhíonn ag 
daoine a bhfuil rochtain theoranta acu ar 
theicneolaíocht dhigiteach nó a bhfuil 
leibhéal íseal scileanna digiteacha acu. 
Ba cheart go n-áireofaí leis an téarnamh 
iarphaindéime bearta chun na fadhbanna 
sin a réiteach, go háirithe forbairt 
scileanna digiteacha a chothú, lena n-
áirítear uas-sciliú agus athsciliú oibrithe, 
agus chun comhionannas digiteach a 
chur chun cinn chomh maith le tacú le 
réitigh bogearraí oscailte agus crua-
earraí agus chun cosaint sonraí pearsanta 
a áirithiú. Ina theannta sin, ba cheart go 
mbeadh an t-aistriú digiteach glas freisin: 
ba cheart an t-éileamh méadaitheach ar 
leictreachas, arna spreagadh ag fás na 
hearnála digití, a chomhlíonadh ar 
bhealach inbhuanaithe, bunaithe ar 
bhearta éifeachtúlachta fuinnimh agus ar 
ghiniúint fuinnimh in-athnuaite.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Níl aon ionstraim ann, faoi láthair, 
lena ndéantar foráil do thacaíocht dhíreach 
airgeadais atá ceangailte le torthaí a bhaint 
amach agus cur chun feidhme athchóirithe 
agus infheistíochtaí poiblí ó na Ballstáit 
mar fhreagairt ar dhúshláin arna sainaithint 
sa Seimeastar Eorpach, agus chun tionchar 
fadtéarmach a bheith aige ar tháirgiúlacht 
agus athléimneacht gheilleagar na 

(7) Níl aon ionstraim ann, faoi láthair, 
lena ndéantar foráil do thacaíocht dhíreach 
airgeadais atá ceangailte le torthaí a bhaint 
amach agus cur chun feidhme athchóirithe 
agus infheistíochtaí poiblí a dhéanann na 
Ballstáit, lena n-áirítear mar fhreagairt ar 
dhúshláin arna sainaithint sa Seimeastar 
Eorpach, ar tacaíocht í lena bhféadfar 
infheistíochtaí príobháideacha a úsáid 
chomh maith, agus d’fhonn tionchar 



PE655.950v03-00 190/435 RR\1217780GA.docx

GA

mBallstát. fadtéarmach a bheith aige ar tháirgiúlacht 
agus athléimneacht gheilleagar na 
mBallstát.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) I bhfianaise an mhéid sin, ní mór an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú, agus tacaíocht dhíreach 
airgeadais a sholáthar do na Ballstáit trí 
uirlis uathúil nuálach. Chuige sin, ba cheart 
Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 
(“an tSaoráid”) a bhunú faoin Rialachán 
seo chun tacaíocht airgeadais éifeachtach 
shuntasach a sholáthar chun dlús a chur le 
cur chun feidhme athchóirithe agus 
infheistíochtaí poiblí gaolmhara sna 
Ballstáit. Ba cheart go mbeadh an tSaoráid 
cuimsitheach agus ba cheart go rachadh an 
taithí a fuair an Coimisiún agus na Ballstáit 
as úsáid a bhaint as ionstraimí agus as cláir 
eile roimhe seo chun tairbhe di.

(8) I bhfianaise an mhéid sin, ní mór an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú, agus tacaíocht dhíreach 
airgeadais a sholáthar do na Ballstáit trí 
uirlis uathúil nuálach. Chuige sin, ba cheart 
Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 
(‘an tSaoráid’) a bhunú faoin Rialachán seo 
chun tacaíocht airgeadais éifeachtach 
shuntasach a sholáthar agus téarnamh 
gheilleagar na hEorpa a éascú, ar 
geilleagar é atá buailte go trom ag 
géarchéim COVID-19, agus a 
athléimneacht a mhéadú chun dlús a 
chur le cur chun feidhme athchóirithe agus 
infheistíochtaí poiblí gaolmhara sna 
Ballstáit, arb athchóirithe agus 
infheistíochtaí iad lena bhféadfar 
infheistíochtaí príobháideacha a úsáid 
chomh maith, agus machaire comhréidh 
á choimeád laistigh den mhargadh 
inmheánach. Ba cheart go mbeadh an 
tSaoráid cuimsitheach agus ba cheart go 
rachadh an taithí a fuair an Coimisiún agus 
na Ballstáit as úsáid a bhaint as ionstraimí 
agus as cláir eile roimhe seo chun tairbhe 
di.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Mar léiriú ar Chomhaontú Glas don (11) Mar léiriú ar Chomhaontú Glas don 
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Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe na 
hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le bearta aeráide 
agus inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 
25 % den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais Eorpaigh ag tacú le cuspóirí 
aeráide.

Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe na 
hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le bearta aeráide 
agus inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 
30 % den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais Eorpaigh ag tacú le cuspóirí 
aeráide. Chuige sin, maidir leis na bearta 
lena dtacaítear le haistriú cóir glas agus a 
áirítear i bplean téarnaimh agus 
athléimneachta gach Ballstáit, ba cheart 
gurbh ionann an méid atá i gceist leo 
agus 37% ar a laghad de leithdháileadh 
an phlean agus ba cheart gurbh ionann 
an méid atá i gceist leis na bearta a 
bhaineann leis an aistriú digiteach agus 
20% ar a laghad de leithdháileadh an 
phlean. Ba cheart critéir agus creat 
Tacsanomaíochta AE a úsáid chun cur 
chun feidhme na ngealltanas maidir le 
haistriú cóir glas a rianú.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú 
freisin go gcomhlíonann na 
gníomhaíochtaí eile a áirítear ina 
bpleananna téarnaimh agus 
athléimneachta prionsabal an 
réamhchúraim gan dochar suntasach a 
dhéanamh, dá dtagraítear i Rialachán 
(AE) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle1a.
__________________
1a Rialachán (AE) 2020/852 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
18 Meitheamh 2020 maidir le creat a 
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bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a 
éascú agus lena leasaítear Rialachán 
(AE) 2019/2088 (IO L 198, 22.6.2020, 
lch. 13).

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Chun na cuspóirí foriomlána sin a 
chur chun feidhme, déanfar bearta ábhartha 
a shainaithint nuair a bheidh an tSaoráid á 
hullmhú agus á cur chun feidhme, agus 
déanfar iad a athmheas i gcomhthéacs na 
meastóireachtaí ábhartha agus na bpróiseas 
athbhreithnithe. Ní mór aird chuí a 
thabhairt ar thionchar na bpleananna 
náisiúnta a tíolacadh faoin Rialachán seo ní 
hamháin ar chothú an aistrithe ghlais, ach 
ar chothú an chlaochlaithe dhigitigh 
chomh maith. Beidh ról tosaíochta acu 
araon in athsheoladh agus i nuachóiriú ár 
ngeilleagair.

(12) Chun na cuspóirí foriomlána sin a 
chur chun feidhme, déanfar bearta ábhartha 
a shainaithint nuair a bheidh an tSaoráid á 
hullmhú agus á cur chun feidhme, agus 
déanfar iad a athmheas i gcomhthéacs na 
meastóireachtaí ábhartha agus na bpróiseas 
athbhreithnithe. Chomh maith leis sin, ba 
cheart aird chuí a thabhairt ar thionchar na 
bpleananna náisiúnta a tíolacadh faoin 
Rialachán seo ar aistriú glas cóir agus 
claochlú digiteach oscailte, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach a chothú agus ar 
thacaíocht a thabhairt do straitéis láidir 
maidir le FMBanna, lena n-áirítear 
micrifhiontair, agus aird a thabhairt ar 
straitéis thionsclaíoch, a mbeidh ról 
tosaíochta aici in athsheoladh, dícharbónú, 
agus nuachóiriú ár ngeilleagair agus ina 
choinneáil iomaíoch.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn. 
Chun na críche sin, ba cheart di 
rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus cumas coigeartaithe na 
mBallstát, rud a maolóidh tionchar sóisialta 

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn. 
Chun na críche sin, ba cheart di 
rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus cumas coigeartaithe na 
mBallstát, rud a mhaolóidh tionchar 
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agus eacnamaíoch na géarchéime, agus 
tacú le haistrithe glasa agus digiteacha atá 
dírithe ar Eoraip a bheidh neodrach ó 
thaobh na haeráide a bheith ann faoi 2050, 
agus ar an gcaoi sin acmhainneacht fáis 
gheilleagair an Aontais a athbhunú i 
ndiaidh na géarchéime, cruthú fostaíochta a 
chothú agus fás inbhuanaithe a chur chun 
cinn.

sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime, 
agus rud a thacóidh leis an aistriú glas cóir 
agus leis an gclaochlú digiteach atá dírithe 
ar Eoraip a bheidh neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach faoi 2050, 
agus, ar an gcaoi sin, acmhainneacht fáis 
gheilleagair an Aontais a athbhunú i 
ndiaidh na géarchéime, cruthú fostaíochta a 
chothú agus fás inbhuanaithe agus 
cothrom ó thaobh inscne de a chur chun 
cinn, agus machaire comhréidh an 
Mhargaidh Aonair agus uathriail 
straitéiseach an Aontais á n-áirithiú agus 
iomaíochas domhanda na hEorpa á 
mhéadú.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta le 
haghaidh cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart go mbeadh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir náisiúnta um 
athchóiriú, na pleananna náisiúnta 
fuinnimh agus aeráide, na pleananna um 
aistriú cóir, agus na comhaontuithe 
comhpháirtíochta agus na cláir oibríochtúla 
arna nglacadh faoi chistí an Aontais. Chun 
borradh a chur faoi ghníomhaíochtaí a 
thagann faoi thosaíochtaí an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip agus 
an Chláir Oibre Dhigitigh, ba cheart freisin 
go leagfar amach bearta sa phlean atá 
ábhartha maidir leis na haistrithe glasa 
agus digiteacha. Leis na bearta ba cheart 

(16) Chun rannchuidiú phlean téarnaimh 
agus athléimneachta gach Ballstáit le 
cuspóirí na Saoráide a áirithiú, ba cheart 
bearta le haghaidh cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
athléimneachta lena bhféadfar 
infheistíochtaí príobháideacha a úsáid 
chomh maith. Ba cheart go mbeadh na 
pleananna náisiúnta téarnaimh agus 
athléimneachta comhsheasmhach leis na 
pleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide, 
na pleananna um aistriú cóir, agus na 
comhaontuithe comhpháirtíochta agus na 
cláir oibríochtúla arna nglacadh faoi chistí 
an Aontais agus go n-áiritheoidís sinirgí 
leo, agus go mbeidís comhsheasmhach le 
tosaíochtaí agus cuspóirí chistí agus 
chláir eile an Aontais, leis na cláir 
náisiúnta um athchóiriú agus leis na 
dúshláin thírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh. Chun borradh a chur faoi 
ghníomhaíochtaí a thagann faoi 
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go bhféadfaí spriocanna, cuspóirí agus an 
rannchuidiú a leagtar amach sna pleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide, agus 
nuashonruithe de, a bhaint amach go gasta. 
Ba cheart tosaíochtaí aeráide agus 
comhshaoil an Aontais a urramú go 
hiomlán agus gach gníomhaíocht dá 
dtugtar tacaíocht á saothrú.

thosaíochtaí an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip, an Chláir Oibre Dhigitigh 
agus na Straitéise tionsclaíche agus na 
Straitéise FMB, ba cheart freisin go leagfaí 
amach sna pleananna náisiúnta 
téarnaimh agus athléimneachta bearta atá 
ábhartha maidir leis an aistriú glas cóir 
agus an claochlú digiteacha. Leis na bearta 
sin, ba cheart go bhféadfaí spriocanna, 
cuspóirí agus an rannchuidiú a leagtar 
amach sna pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, agus nuashonruithe de, a 
bhaint amach go gasta. Ba cheart 
tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil an 
Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Is gá próiseas a bhunú chun tograí 
maidir le pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta ó na Ballstáit a thíolacadh, 
chomh maith leis an ábhar atá iontu. Chun 
gastacht na nósanna imeachta a áirithiú, ba 
cheart do Bhallstát plean téarnaimh agus 
athléimneachta a thíolacadh faoin 
30 Aibreán ar a dhéanaí, i bhfoirm 
iarscríbhinn ar leith a ghabhann leis an 
gClár Náisiúnta um Athchóiriú. Chun cur 
chun feidhme gasta a áirithiú, ba cheart go 
bhféadfadh na Ballstáit dréachtphlean a 
thíolacadh maille leis an dréachtbhuiséad 
don bhliain atá le teacht an 15 Deireadh 
Fómhair den bhliain roimhe sin.

(20) Is gá próiseas a bhunú chun tograí 
maidir le pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta ó na Ballstáit a thíolacadh, 
chomh maith leis an ábhar atá iontu. Chun 
gastacht na nósanna imeachta a áirithiú, ba 
cheart do Bhallstát plean téarnaimh agus 
athléimneachta a thíolacadh faoin 
30 Aibreán ar a dhéanaí, i gcomhpháirt 
leis an gClár Náisiúnta um Athchóiriú. 
Chun cur chun feidhme gasta a áirithiú, ba 
cheart go bhféadfadh na Ballstáit 
dréachtphlean a thíolacadh maille leis an 
dréachtbhuiséad don bhliain atá le teacht 
an 15 Deireadh Fómhair den bhliain 
roimhe sin.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
cheart do na Ballstáit ar mhian leo 
tacaíocht a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart go leagfaí amach sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta an 
tacar mionsonraithe bearta maidir le cur 
chun feidhme an phlean, lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus an 
tionchar a mheastar a bheidh ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
acmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta; 
ba cheart a bheith san áireamh ann freisin 
bearta atá ábhartha maidir leis an aistriú 
glas agus leis an aistriú digiteach; ba 
cheart a bheith san áireamh ann freisin 
míniú ar chomhsheasmhacht an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe ina bhfuil tagairt do na dúshláin 
agus na tosaíochtaí tírshonracha ábhartha 
arna sainaithint i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh. Ba cheart go n-
iarrfaí go mbeadh dlúthchomhar idir an 
Coimisiún agus na Ballstáit agus go 
mbainfí amach é le linn an phróisis.

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
cheart do na Ballstáit ar mhian leo 
tacaíocht a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart go leagfaí amach sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta an 
tacar mionsonraithe bearta maidir le cur 
chun feidhme an phlean, lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus an 
tionchar a mheastar a bheidh ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
acmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta; 
ba cheart a áireamh ann freisin bearta atá 
ábhartha maidir leis an aistriú glas cóir 
agus an claochlú digiteach; ba cheart a 
bheith san áireamh ann freisin míniú ar 
chomhsheasmhacht an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta atá beartaithe ina 
bhfuil tagairt do na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh. Ba cheart go n-iarrfaí go mbeadh 
dlúthchomhar idir an Coimisiún agus na 
Ballstáit agus go mbainfí amach é le linn 
an phróisis.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
úinéireacht náisiúnta an phróisis a urramú 
go hiomlán agus mar sin cuirfidh sé an 

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta arna moladh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar le gach Ballstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
úinéireacht náisiúnta an phróisis a urramú 
go hiomlán agus mar sin cuirfidh sé an 
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réasúnú agus na gnéithe arna soláthar ag an 
mBallstáit lena mbaineann san áireamh 
agus déanfaidh sé measúnú le féachaint an 
bhfuiltear ag súil go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
arna mholadh ag an mBallstát le 
haghaidh a thabhairt go héifeachtach ar 
na dúshláin arna sainaithint sa mholadh 
tírshonrach ábhartha a dhírítear chuig an 
mBallstát lena mbaineann nó i 
ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh 
go hoifigiúil ag an gCoimisiún sa 
Seimeastar Eorpach; i dtaobh an bhfuil 
bearta sa phlean a rannchuidíonn go 
héifeachtach leis an aistriú glas agus leis 
an aistriú digiteach nó a thugann aghaidh 
ar na dúshláin a thagann astu; i dtaobh an 
meastar go mbeidh tionchar buan ag an 
bplean ar an mBallstát lena mbaineann; i 
dtaobh an meastar go rannchuideoidh an 
plean go héifeachtach le hacmhainneacht 
fáis, cruthú fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit a 
neartú, tionchar eacnamaíoch agus sóisialta 
na géarchéime a mhaolú agus rannchuidiú 
le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a fheabhsú; i dtaobh an bhfuil an 
réasúnú arna sholáthar ag an mBallstát 
maidir le costais mheasta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a tíolacadh 
réasúnta agus inchreidte agus i gcomhréir 
leis an tionchar a mheastar a bheidh aige ar 
an ngeilleagar agus ar an bhfostaíocht; i 
dtaobh an bhfuil bearta maidir le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe agus na 
dtionscadal infheistíochta poiblí a 
chomhfhreagraíonn do ghníomhaíochtaí 
comhleanúnacha sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta atá beartaithe; agus i 
dtaobh an meastar go n-áiritheofar leis an 
socrú arna mholadh ag an mBallstát lena 
mbaineann cur chun feidhme éifeachtach 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta, 
lena n-áirítear na garspriocanna agus na 
spriocanna beartaithe, agus na táscairí 
gaolmhara.

réasúnú agus na gnéithe arna soláthar ag an 
mBallstát lena mbaineann san áireamh 
agus déanfaidh sé measúnú le féachaint an 
bhfuil bearta sa phlean a rannchuidíonn go 
héifeachtach leis an aistriú glas cóir agus 
leis an gclaochlú digiteach agus le 
haghaidh a thabhairt ar na dúshláin a 
thagann astu; i dtaobh an meastar go 
mbeidh tionchar buan ag an bplean ar an 
mBallstát lena mbaineann; i dtaobh an 
meastar go rannchuideoidh an plean go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 
cruthú fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit a 
neartú, tionchar eacnamaíoch agus sóisialta 
na géarchéime a mhaolú agus rannchuidiú 
le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a fheabhsú; i dtaobh an meastar 
go rannchuideoidh an plean téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar dhúshláin 
arna n-aithint sna moltaí tírshonracha 
arna ndíriú ar an mBallstát lena 
mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha eile 
arna nglacadh go hoifigiúil ag an 
gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach; cibé 
an bhfuil an réasúnú arna sholáthar ag an 
mBallstát maidir le costais mheasta iomlán 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta a 
tíolacadh réasúnta agus inchreidte agus i 
gcomhréir leis an tionchar a mheastar a 
bheidh aige ar an ngeilleagar agus ar an 
bhfostaíocht; cibé an ndeachthas i 
gcomhairle go cuí leis na geallsealbhóirí 
ábhartha go léir; cibé an bhfuil 
luachanna an Aontais a chumhdaítear in 
Airteagal 2 CAE [an smacht reachta] á 
gcomhlíonadh ag na Ballstáit; cibé an 
bhfuil bearta sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta atá beartaithe, maidir le cur 
chun feidhme na n-athchóirithe agus na 
dtionscadal infheistíochta poiblí lena 
bhféadfar infheistíochtaí príobháideacha 
a úsáid chomh maith, a 
chomhfhreagraíonn do ghníomhaíochtaí 
comhleanúnacha; agus i dtaobh an meastar 
go n-áiritheofar leis an socrú arna mholadh 
ag an mBallstát lena mbaineann cur chun 
feidhme éifeachtach an phlean téarnaimh 
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agus athléimneachta, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna 
beartaithe, agus na táscairí gaolmhara.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26) Ar choinníoll go dtugtar aghaidh go 
sásúil leis an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta ar na critéir mheasúnaithe, 
ba cheart an ranníocaíocht uasta airgeadais 
a leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann i gcás gur comhionann costais 
mheasta iomlána na n-athchóirithe agus na 
n-infheistíochtaí a áirítear sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta agus méid 
na ranníocaíochta uasta féin, nó gurb airde 
na costais mheasta sin ná méid na 
ranníocaíochta uasta féin. Ba cheart méid a 
leithdháileadh don Bhallstát lena 
mbaineann ina ionad sin ar chomhionann é 
le costas measta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta i gcás gur 
lú an costas measta iomlán sin ná an 
ranníocaíocht uasta féin. Níor cheart aon 
ranníocaíocht a dhámhachtain don 
Bhallstát mura dtugann an plean téarnaimh 
agus athléimneachta aghaidh ar na critéir 
mheasúnaithe ar bhealach sásúil.

(26) Ar choinníoll go dtugtar aghaidh go 
sásúil leis an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta ar na critéir mheasúnaithe, 
ba cheart an ranníocaíocht uasta airgeadais 
a leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann i gcás gur comhionann costais 
mheasta iomlána na n-athchóirithe agus na 
n-infheistíochtaí a áirítear sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta agus méid 
na ranníocaíochta uasta féin, nó gurb airde 
na costais mheasta sin ná méid na 
ranníocaíochta uasta féin. Ba cheart méid a 
leithdháileadh don Bhallstát lena 
mbaineann ina ionad sin ar chomhionann é 
le costas measta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta i gcás gur 
lú an costas measta iomlán sin ná an 
ranníocaíocht uasta féin. Níor cheart aon 
ranníocaíocht a dhámhachtain don 
Bhallstát mura dtugann an plean téarnaimh 
agus athléimneachta aghaidh ar aon 
cheann de na critéir mheasúnaithe ar 
bhealach sásúil.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh iasachta de bharr na riachtanais 
airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise 

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh iasachta de bharr na riachtanas 
airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise a 
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lena n-áirítear an plean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach, 
agus mar sin, de bharr costas an phlean a 
bheith níos airde ná an ranníocaíocht uasta 
(atá le) leithdháileadh tríd an ranníocaíocht 
neamh-inaisíoctha. Ba cheart go bhféadfaí 
an iarraidh iasachta agus an plean a 
thíolacadh ag an am céanna. I gcás go 
ndéanfar an iarraidh iasachta ag am 
éagsúil, ba cheart go mbeadh plean 
athbhreithnithe ina bhfuil garspriocanna 
agus spriocanna breise ag gabháil léi. Chun 
tús-ualú acmhainní a áirithiú, ní mór do na 
Ballstáit tacaíochta iasachta a iarraidh faoin 
31 Lúnasa 2024 ar a dhéanaí. Chun críocha 
bainistíochta fónta airgeadais, ní mór 
uasteorainn a chur le méid iomlán na n-
iasachtaí arna ndeonú faoin Rialachán seo. 
Ina theannta sin, níor cheart d’uasmhéid na 
hiasachta do gach Ballstát a bheith níos 
airde ná 4.7 % d’Ollioncam Náisiúnta an 
Bhallstáit sin. In imthosca eisceachtúla, ba 
cheart go bhféadfaí cur leis an méid 
uasteoranta, faoi réir infhaighteacht 
acmhainní. Ar na cúiseanna céanna a 
bhaineann le bainistíocht fhónta airgeadais, 
ba cheart go bhféadfaí an iasacht a íoc i 
dtráthchodanna in aghaidh chomhlíonadh 
na dtorthaí.

áirítear sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú glas cóir agus don chlaochlú 
digiteach, agus mar sin, trí chostas an 
phlean a bheith níos airde ná an 
ranníocaíocht uasta atá (le) leithdháileadh 
tríd an ranníocaíocht neamh-inaisíoctha. Ba 
cheart go bhféadfaí an iarraidh iasachta 
agus an plean a thíolacadh ag an am 
céanna. I gcás go ndéanfar an iarraidh 
iasachta ag am éagsúil, ba cheart go 
mbeadh plean athbhreithnithe ina bhfuil 
garspriocanna agus spriocanna breise ag 
gabháil léi. Chun tús-ualú acmhainní a 
áirithiú, ní mór do na Ballstáit tacaíochta 
iasachta a iarraidh faoin 31 Lúnasa 2024 ar 
a dhéanaí. Chun críocha bainistíochta fónta 
airgeadais, ní mór uasteorainn a chur le 
méid iomlán na n-iasachtaí arna ndeonú 
faoin Rialachán seo. Ina theannta sin, níor 
cheart d’uasmhéid na hiasachta do gach 
Ballstát a bheith níos airde ná 4.7 % 
d’Ollioncam Náisiúnta an Bhallstáit sin. In 
imthosca eisceachtúla, ba cheart go 
bhféadfaí cur leis an méid uasteoranta, faoi 
réir infhaighteacht acmhainní. Ar na 
cúiseanna céanna a bhaineann le 
bainistíocht fhónta airgeadais, ba cheart go 
bhféadfaí an iasacht a íoc i dtráthchodanna 
in aghaidh chomhlíonadh na dtorthaí.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30) Ba cheart an fhéidearthacht a bheith 
ag Ballstát iarratas réasúnaithe a dhéanamh 
an plean téarnaimh agus athléimneachta a 
leasú laistigh den tréimhse cur chun 
feidhme, i gcás go bhfuil údar do bheart 
den sórt sin le himthosca oibiachtúla. Ba 
chóir don Choimisiún measúnú a 
dhéanamh ar an iarratas réasúnaithe agus 
cinneadh nua a dhéanamh ina leith laistigh 

(30) Ba cheart an fhéidearthacht a bheith 
ag Ballstát iarratas réasúnaithe a dhéanamh 
a phlean téarnaimh agus athléimneachta a 
leasú laistigh den tréimhse cur chun 
feidhme, i gcás go bhfuil údar do bheart 
den sórt sin le himthosca oibiachtúla. Ba 
chóir don Choimisiún measúnú a 
dhéanamh ar an iarratas réasúnaithe agus 
cinneadh nua a dhéanamh ina leith laistigh 
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de cheithre mhí. de dhá mhí.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 34.

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(34) Ar mhaithe le trédhearcacht, ba 
cheart na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta arna nglacadh ag an 
gCoimisiún a chur in iúl do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle agus ba 
cheart go ndéanfadh an Coimisiún na 
gníomhaíochtaí cumarsáide de réir mar is 
iomchuí.

(34) Ar mhaithe le trédhearcacht, ba 
cheart na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta arna nglacadh ag an 
gCoimisiún a chur in iúl do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle agus ba 
cheart go ndéanfadh an Coimisiún agus an 
Ballstát lena mbaineann na 
gníomhaíochtaí cumarsáide de réir mar is 
iomchuí.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 39

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(39) Ba cheart don Choimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
atá le cur chun feidhme ag na Ballstáit agus 
an ranníocaíocht chomhfhreagrach a 
leithdháileadh orthu a bhunú trí ghníomh 
cur chun feidhme. Chun coinníollacha 
aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an 
Rialachán seo a chur chun feidhme, ba 
cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 
thabhairt don Choimisiún. Ba cheart go 
bhfeidhmeodh an Coimisiún na 
cumhachtaí cur chun feidhme maidir leis 
na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a ghlacadh agus an 
tacaíocht airgeadais a íoc ar chomhlíonadh 
na ngarspriocanna agus na spriocanna 
ábhartha i gcomhréir le Rialachán (AE) 
Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle, faoin nós imeachta 
scrúdúcháin sin13. Tar éis gníomh cur 

(39) Ba cheart don Choimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
atá le cur chun feidhme ag na Ballstáit agus 
an ranníocaíocht chomhfhreagrach a 
leithdháileadh orthu a fhormheas trí 
ghníomhartha tarmligthe. Chun a áirithiú 
go measfar go héifeachtach an bhfuil 
cuspóirí an Rialacháin seo á 
gcomhlíonadh ag an bplean, tugtar de 
chumhacht don Choimisiún gníomhartha 
tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) 
chun an Rialachán seo a fhorlíonadh a 
bhaineann leis na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a ghlacadh agus an 
tacaíocht airgeadais a íoc ar chomhlíonadh 
na ngarspriocanna agus na spriocanna 
ábhartha. Tá sé tábhachtach, go háirithe, 
go rachadh an Coimisiún i mbun 
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chun feidhme a ghlacadh, ba cheart go 
bhféadfadh na Ballstát lena mbaineann 
agus an Coimisiún teacht ar chomhaontú 
maidir le socruithe oibríochtúla áirithe de 
chineál teicniúil, ina dtugtar mionsonraí ar 
ghnéithe den chur chun feidhme maidir le 
hamlínte, táscairí le haghaidh 
garspriocanna agus spriocanna, agus 
rochtain ar na sonraí foluiteacha. Chun 
ábharthacht leanúnach na socruithe 
oibríochtúla a cheadú i ndáil leis na dálaí 
atá ann faoi láthair le linn chur chun 
feidhm an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, ba cheart go bhféadfaí 
gnéithe na socruithe teicniúla sin a 
mhodhnú de chomhthoil. 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 
socraítear leo go háirithe an nós imeachta 
chun an buiséad a bhunú agus a chur chun 
feidhme le deontais, soláthar, duaiseanna 
agus cur chun feidhme indíreach, agus 
déantar foráil maidir le seiceálacha i 
dtaobh freagracht gníomhairí airgeadais. 
Ina theannta sin, na rialacha a ghlactar ar 
bhonn Airteagal 322 CFAE, baineann siad 
freisin le cosaint bhuiséad an Aontais i 
gcás easnaimh ghinearálaithe maidir le 
smacht reachta sna Ballstáit, ós rud é gur 
réamhchoinníoll riachtanach urramú an 
smachta reachta i dtaca le bainistíocht 
fhónta airgeadais agus cistiú éifeachtach de 
chuid an Aontais.

comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid 
oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 
leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí 
na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis 
na prionsabail a leagtar síos i 
gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 
Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr. 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. Tar éis gníomh tarmligthe a 
ghlacadh, ba cheart go bhféadfadh na 
Ballstát lena mbaineann agus an Coimisiún 
teacht ar chomhaontú maidir le socruithe 
oibríochtúla áirithe de chineál teicniúil, ina 
dtugtar mionsonraí ar ghnéithe den chur 
chun feidhme maidir le hamlínte, táscairí le 
haghaidh garspriocanna agus spriocanna, 
agus rochtain ar na sonraí foluiteacha. 
Chun ábharthacht leanúnach na socruithe 
oibríochtúla a cheadú i ndáil leis na dálaí 
atá ann faoi láthair le linn chur chun 
feidhm an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, ba cheart go bhféadfaí 
gnéithe na socruithe teicniúla sin a 
mhodhnú de chomhthoil. 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 
socraítear leo go háirithe an nós imeachta 
chun an buiséad a bhunú agus a chur chun 
feidhme le deontais, soláthar, duaiseanna 
agus cur chun feidhme indíreach, agus 
déantar foráil maidir le seiceálacha i 
dtaobh freagracht gníomhairí airgeadais. 
Ina theannta sin, na rialacha a ghlactar ar 
bhonn Airteagal 322 CFAE, baineann siad 
freisin le cosaint bhuiséad an Aontais i 
gcás easnaimh ghinearálaithe maidir le 
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smacht reachta sna Ballstáit, ós rud é gur 
réamhchoinníoll riachtanach urramú an 
smachta reachta i dtaca le bainistíocht 
fhónta airgeadais agus cistiú éifeachtach de 
chuid an Aontais.

__________________ __________________
13 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na 
rialacha agus na prionsabail ghinearálta a 
bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag 
na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur 
chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 
28.2.2011, lch. 13).

13 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na 
rialacha agus na prionsabail ghinearálta a 
bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag 
na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur 
chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 
28.2.2011, lch. 13).

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Ciallaíonn ‘athléimneacht’ an 
cumas aghaidh a thabhairt ar 
shuaitheadh eacnamaíoch, sochaíoch 
agus éiceolaíoch agus ar athruithe 
struchtúracha leanúnacha a eascraíonn 
as aon chineál géarchéime, ar bhealach 
cóir, inbhuanaithe agus cuimsitheach, 
agus dea-bhail na sochaí a chaomhnú, trí 
uathriail straitéiseach an Aontais 
Eorpaigh a ráthú maidir le sócmhainní 
agus teicneolaíochtaí atá ag teastáil ar 
mhaithe le cobhsaíocht agus slándáil 
shochaithe na hEorpa, chun an 
ghéarchéim a shárú gan an oidhreacht a 
chur i mbaol do na glúine atá le teacht, 
agus oscailteacht agus neart an Aontais 
ar an margadh domhanda á n-áirithiú.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3b. Ciallaíonn an prionsabal ‘gan 
dochar suntasach a dhéanamh’ a áirithiú 
nach ndéanann aon bheart ná 
infheistíocht sna pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta dochar suntasach 
d’aon cheann de na cuspóirí comhshaoil 
a leagtar amach in Airteagal 9 de 
Rialachán (AE) 2020/852 i gcomhréir le 
hAirteagal 17 den Rialachán sin;

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Raon feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, tagróidh sé do réimsí 
beartais a bhaineann le comhtháthú, an t-
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, 
sláinte, iomaíochas, athléimneacht, 
táirgiúlacht, oideachas agus scileanna 
taighde agus nuálaíocht, fás cliste, 
inbhuanaithe agus cuimsitheach, poist agus 
infheistíocht, agus cobhsaíocht na gcóras 
airgeadais.

Raon feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, tagróidh sé do réimsí 
beartais a bhaineann le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach, 
aistriú glas cóir agus claochlú digiteacha, 
FMBanna lena n-áirítear micrifhiontair, 
uathriail straitéiseach an Aontais, lena n-
áirítear a uathriail thionsclaíoch, go 
háirithe in earnálacha ardteicneolaíochtaí 
atá dírithe ar an todhchaí, sláinte, 
iomaíochas fadtéarmach ar na margaí 
domhanda, athléimneacht, táirgiúlacht, 
gairmoiliúint agus scileanna, caipiteal 
daonna agus sóisialta, taighde agus 
nuálaíocht a ritheann chun tosaigh in 
earnálacha straitéiseacha, bonneagair 
shóisialta agus chriticiúla, fuinneamh, 
lena n-áirítear éifeachtúlacht fuinnimh, 
fuinneamh in-athnuaite, agus slándáil a 
sholáthair, fás cliste, inbhuanaithe agus 
cuimsitheach, poist ardcháilíochta agus 
infheistíocht, agus cobhsaíocht na gcóras 
airgeadais.

Leasú 22
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh tionchar fadtéarmach dearfach ag 
infheistíochtaí a mhaoineofar tríd an 
tSaoráid um Théarnamh agus um 
Athléimneacht ar athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta, ar 
inbhuanaitheacht agus ar rathúnas agus 
iomaíochas fadtéarmach na mBallstát, 
chun tairbhe do na glúine atá le teacht, go 
háirithe ós rud é, mar thoradh ar an 
tSaoráid, go mbeidh fás agus ioncam ann 
do na Ballstáit agus don Aontas a 
bhainfidh tairbhe as an Ionstraim 
Eorpach um Théarnamh (‘Next 
Generation EU’) agus as a scéimeanna 
aisíocaíochta.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach an Aontais a chur chun cinn trí 
athléimneacht agus acmhainn 
choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch na 
géarchéime a mhaolú, agus tacú leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach, 
agus ar an gcaoi sin rannchuidiú le 
hacmhainneacht fáis gheilleagair an 
Aontais a athshlánú i ndiaidh ghéarchéim 
COVID-19, agus le fás inbhuanaithe a 
chothú.

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
um Théarnamh agus um Athléimneacht 
rathúnas eacnamaíoch inbhuanaithe 
fadtéarmach an Aontais a áirithiú, 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach an Aontais agus iomaíochas 
fadtéarmach an Aontais a chur chun cinn 
trí athléimneacht agus acmhainn 
choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch na 
géarchéime a mhaolú, agus tacú le haistriú 
glas cóir agus le claochlú digiteach araon, 
uathriail dhigiteach a chur chun cinn, 
príomhstraitéisí, eadhon maidir le 
Tionscadail Thábhachtacha ar mhaithe le 
leas na hEorpa i gcoitinne (IPCEInna), 
an straitéis thionsclaíoch don Eoraip, an 
straitéis do FBManna Eorpacha, an 
geilleagar ciorclach, taighde agus 
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nuálaíocht, teicneolaíochtaí atá dírithe ar 
an todhchaí.
Ar an gcaoi sin, le cuspóir ginearálta na 
Saoráide um Théarnamh agus 
Athléimneacht, rannchuideofar le 
hacmhainneacht fáis gheilleagair an 
Aontais agus a éiceachóras tionsclaíoch 
agus a slabhraí luacha straitéiseacha a 
athbhunú, rud lena gcothófar cruthú 
fostaíochta, go háirithe trí 
infhostaitheacht agus poist ar 
ardchaighdeán a fheabhsú, chomh maith 
le spleáchais ar thríú tíortha i réimsí 
straitéiseacha a laghdú, lena n-áirítear trí 
athsholáthrú cliste agus trí thacú le 
tionscail a bhfuil sé léirithe ina leith go 
bhfuil siad ríthábhachtach i ndiaidh 
ghéarchéim COVID-19, cobhsaíocht na 
gcóras airgeadais a chaomhnú, 
breisluach fadtéarmach na tacaíochta 
airgeadais a áirithiú agus é a choimeád 
laistigh den Aontas, fás inbhuanaithe 
fadtéarmach a chur chun cinn, 
acmhainneacht iomlán an mhargaidh 
aonair a shaothrú, agus spleáchas ar 
thríú tíortha i réimsí straitéiseacha á 
laghdú.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Beidh an tSaoráid um Théarnamh 
agus Athléimneacht agus an caiteachas a 
bhaineann léi comhsheasmhach leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip agus le 
Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú 
Aeráide agus léireofar urraim leo don 
phrionsabal ‘gan dochar suntasach a 
dhéanamh’.

Leasú 25
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh na méideanna dá 
dtagraítear i mír 1(a) speansais a 
chumhdach a bhaineann le gníomhaíochtaí 
ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchta 
agus meastóireachta a bhfuil gá leo chun 
gach ionstraim aonair a bhainistiú agus a 
gcuspóirí a ghnóthú, go háirithe staidéir, 
cruinnithe saineolaithe, gníomhaíochtaí 
faisnéise agus cumarsáide, lena n-áirítear 
cumarsáid chorparáideach faoi thosaíochtaí 
polaitiúla an Aontais, a mhéid a bhaineann 
siad le cuspóirí an Rialacháin seo, 
speansais a bhaineann le líonraí TF atá 
dírithe ar phróiseáil agus ar mhalartú 
faisnéise, uirlisí teicneolaíochta faisnéise 
corparáideacha, agus gach speansas eile 
maidir le cúnamh teicniúil agus riaracháin 
arna thabhú ag an gCoimisiún chun gach 
ionstraim a bhainistiú. Féadfaidh na 
speansais gach costas a bhaineann le 
gníomhaíochtaí tacaíochta eile a 
chumhdach freisin, amhail costais a 
bhaineann le rialú cáilíochta agus 
faireachán ar thionscadail ar an láthair agus 
costais a bhaineann le 
piarchomhairleoireacht agus le saineolaithe 
chun athchóirithe agus infheistíochtaí a 
mheasúnú agus a chur chun feidhme.

2. Féadfaidh na méideanna dá 
dtagraítear i mír 1(a) speansais a 
chumhdach a bhaineann le gníomhaíochtaí 
ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchta 
agus meastóireachta a bhfuil gá leo chun 
gach ionstraim aonair a bhainistiú agus a 
gcuspóirí a ghnóthú, go háirithe staidéir, 
cruinnithe saineolaithe, rannpháirtíocht na 
sochaí sibhialta agus na bpobal áitiúil, 
gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, 
lena n-áirítear cumarsáid chorparáideach 
faoi thosaíochtaí polaitiúla an Aontais, a 
mhéid a bhaineann siad le cuspóirí an 
Rialacháin seo, speansais a bhaineann le 
líonraí TF atá dírithe ar phróiseáil agus ar 
mhalartú faisnéise, uirlisí teicneolaíochta 
faisnéise corparáideacha, agus gach 
speansas eile maidir le cúnamh teicniúil 
agus riaracháin arna thabhú ag an 
gCoimisiún chun gach ionstraim a 
bhainistiú. Féadfaidh na speansais gach 
costas a bhaineann le gníomhaíochtaí 
tacaíochta eile a chumhdach freisin, amhail 
costais a bhaineann le rialú cáilíochta agus 
faireachán ar thionscadail ar an láthair agus 
costais a bhaineann le 
piarchomhairleoireacht agus le saineolaithe 
chun athchóirithe agus infheistíochtaí a 
mheasúnú agus a chur chun feidhme.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, na cinn is ábhartha 

2. Beidh na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta comhsheasmhach leis na 
dúshláin agus tosaíochtaí tírshonracha 
ábhartha a sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, go háirithe iad sin 
atá ábhartha do straitéis thionsclaíoch an 
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don aistriú glas agus don aistriú digiteach 
nó a eascraíonn astu go háirithe. Na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta, 
beidh siad comhsheasmhach freisin leis an 
bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit san 
áireamh ina gcláir náisiúnta athchóirithe 
faoin Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
nuashonruithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/1999, ina bpleananna críochacha um 
aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú Cóir22, 
agus ina gcomhaontuithe comhpháirteacha 
agus cláir oibríochtúla faoi chistí an 
Aontais.

Aontais agus na mBallstát, go háirithe 
chun tacú le FBManna agus 
micrifhiontair, leis an aistriú glas cóir i 
dtreo aeráidneodrachta agus le claochlú 
digiteach. Beidh na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta comhsheasmhach 
freisin leis an bhfaisnéis a chuirfidh na 
Ballstáit san áireamh ina gcláir náisiúnta 
athchóirithe faoin Seimeastar Eorpach, ina 
bpleananna náisiúnta fuinnimh agus 
aeráide agus sna huasdátaithe orthu faoi 
Rialachán (AE) 2018/1999, ina bpleananna 
críochacha um aistriú cóir faoin gCiste um 
Aistriú Cóir, agus ina gcomhaontuithe 
comhpháirteacha agus cláir oibríochtúla 
faoi chistí an Aontais, chomh maith leis na 
dúshláin agus na tosaíochtaí ábhartha 
tírshonracha arna sainaithint i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, 
go háirithe na dúshláin agus na 
tosaíochtaí sin atá ábhartha do raon 
feidhme an Rialacháin seo nó a 
eascraíonn as. Beidh na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach freisin leis an gcuspóir 
infheistíochtaí a chumasú i sócmhainní, 
teicneolaíochtaí agus bonneagair atá 
dírithe ar an todhchaí agus lena n-
áiritheofar athléimneacht agus 
iomaíochas fadtéarmach an Aontais ar 
mhargaí domhanda agus lena neartófar 
uathriail straitéiseach an Aontais agus 
lena gcruthófar sineirgí le gach ciste agus 
clár ábhartha de chuid an Aontais.

__________________ __________________
21 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.

21 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.

22 […] 22 […]

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun rannchuidiú leis an aistriú glas cóir 
agus leis an gclaochlú digiteach, 
rannchuideoidh 37% ar a laghad de 
leithdháileadh an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta le bearta lena dtacaítear 
leis an aistriú glas cóir, i gcomhréir leis 
an Rialachán maidir le Tacsanomaíocht, 
agus rannchuideoidh 20% ar a laghad de 
leithdháileadh an phlean le bearta lena 
dtacaítear leis an gclaochlú digiteach.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 –mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) míniú ar an dóigh a meastar go 
dtabharfar aghaidh ar na dúshláin agus 
tosaíochtaí struchtúracha tírshonracha is 
ábhartha a sainaithníodh i gcomhthéacs 
an tSeimeastair Eorpaigh;

Scriosta

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) míniú ar conas a neartaíonn an 
plean acmhainneacht fáis, cruthú 
fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann, conas a mhaolaíonn sé 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime, agus mar a rannchuidíonn sé 
le feabhas a chur ar chomhtháthú agus ar 
chóineasú sóisialta agus críochach;

(b) míniú ar conas a rannchuidíonn an 
plean le baint amach phríomhstraitéisí an 
Aontais agus a neartaíonn sé uathriail 
straitéiseach an Aontais agus iomaíochas, 
acmhainneacht fáis, go háirithe do 
FBManna agus micrifhiontair, 
éiceachórais thionsclaíocha agus slabhraí 
luacha straitéiseacha, cáilíocht seirbhísí 
poiblí, cruthú post ardcháilíochta, go 
háirithe infhostaitheacht daoine óga, agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta 
an Bhallstáit lena mbaineann, conas a 
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mhaolaíonn sé tionchar eacnamaíoch agus 
sóisialta na géarchéime, agus conas a 
mhaolaíonn sé tionchar sóisialta na 
géarchéime chun feabhas a chur ar 
chomhtháthú agus cóineasú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach, agus machaire 
comhréidh an mhargaidh aonair á 
áirithiú leis;

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

míniú ar an gcaoi a mheastar go 
rannchuideoidh bearta sa phlean leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach 
nó leis na dúshláin atá mar thoradh 
orthu;

míniú ar an gcaoi a mheastar go 
rannchuideoidh na bearta sa phlean leis an 
aistriú glas cóir agus le cuspóir 
aeráidneodrachta an Aontais agus a 
gcomhréireacht leis na Pleananna 
Náisiúnta Aeráide agus Fuinnimh 
(NECPanna) a léiriú;

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) míniú ar an gcaoi a mheastar go 
rannchuideoidh an plean leis an 
gclaochlú digiteach cóir agus leis na 
dúshláin a eascraíonn as inrochtaineacht 
dhigiteach a chuimsiú agus béim á leagan 
ar thionscal an Aontais lena n-áirítear 
éiceachórais straitéiseacha, tacaíocht don 
taighde agus imlonnú na teicneolaíochta, 
i réimsí amhail an intleacht shaorga, 5G, 
an geilleagar sonraí, an deighilt 
dhigiteach, forbairt scileanna digiteacha 
lena n-áirítear uas-sciliú agus athoiliúint 
oibrithe;
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Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) míniú ar an gcaoi a neartaíonn an 
plean straitéisí an Aontais maidir le 
Tionscadail Thábhachtacha ar Mhaithe le 
Leas na hEorpa i gCoitinne (IPCEIanna), 
le haghaidh FBManna Eorpacha agus 
micrifhiontar, le haghaidh geilleagair 
chiorclaigh, le haghaidh taighde agus 
nuálaíocht i bpríomhtheicneolaíochtaí, 
agus le haghaidh earnálacha 
straitéiseacha a bhféadfadh, inter alia, 
fuinneamh in-athnuaite agus 
teicneolaíochtaí éifeachtúlachta 
fuinnimh, agus earnálacha 
ardteicneolaíochta eile atá dírithe ar an 
todhchaí a bheith san áireamh iontu;

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cc) míniú ar an gcaoi a bhfuil an 
plean idirnasctha agus comhleanúnach le 
príomhchistí agus príomhchláir de chuid 
an Aontais amhail Fís Eorpach, an Clár 
don Eoraip Dhigiteach, an Ciste um 
Aistriú Cóir, an tSaoráid um Chónascadh 
na hEorpa, Cistí Struchtúracha, an Clár 
Spáis, an Ciste Eorpach Cosanta, 
InvestEU;

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c d (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cd) míniú ar an gcaoi ina n-
infheistíonn an plean i ngníomhaíochtaí, 
teicneolaíochtaí agus tionscail 
eacnamaíocha, shóisialta agus 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
de go fadtéarmach, lena gcruthaítear 
deiseanna do na glúine atá le teacht;

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ce) imlíne ar bhearta lena n-
áirithítear infheictheacht chistiú an 
Aontais agus trédhearcacht na dtairbhithe 
i gcomhréir le hAirteagal 26;

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) míniú ar an gcaoi a mheastar go 
dtabharfar aghaidh ar na dúshláin agus 
tosaíochtaí struchtúracha tírshonracha 
ábhartha a sainaithníodh i gcomhthéacs 
an tSeimeastair Eorpaigh;

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

costais mheasta iomlána na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí a 

costais mheasta aonaid agus 
iomlána na n-athchóirithe agus na n-
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chumhdaítear leis an bplean téarnaimh 
agus athléimneachta a tíolacadh (dá 
ngairtear freisin ‘costais mheasta iomlána 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta’) 
le tacaíocht ó bhonn cirt iomchuí agus mar 
atá sé i gcomhréir leis an tionchar 
ionchasach ar an ngeilleagar agus ar an 
bhfostaíocht;

infheistíochtaí a chumhdaítear leis an 
bplean téarnaimh agus athléimneachta a 
tíolacadh (dá ngairtear freisin ‘costais 
mheasta an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta’) le tacaíocht ó bhonn cirt 
iomchuí agus mar atá sé i gcomhréir leis an 
tionchar ionchasach ar an ngeilleagar agus 
ar an bhfostaíocht;

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar thábhacht agus ar chomhleanúnachas an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta agus 
a rannchuidiú leis an aistriú glas agus leis 
an aistriú digiteach, agus chun na críche 
sin, cuirfidh sé na critéir seo a leanas san 
áireamh:

3. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar thábhacht agus ar chomhleanúnachas an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta agus 
ar a rannchuidiú leis an aistriú glas cóir 
agus leis an gclaochlú digiteach, agus chun 
na críche sin, cuirfidh sé na critéir seo a 
leanas san áireamh:

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe -a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-a) an rannchuideoidh na bearta a 
mholtar sa phlean leis na cuspóirí 
ginearálta agus sonracha a leagtar amach 
in Airteagal 4 a bhaint amach, agus cibé 
acu an bhfuil nó nach bhfuil an plean 
comhsheasmhach le raon feidhme an 
Rialacháin sin mar a leagtar síos in 
Airteagal 3;

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach 
nó le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin 
a eascraíonn astu;

an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach le cuspóirí 
dá dtagraítear i bpointí (b), (c) agus (ca) 
d’Airteagal 15;

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) an rannchuidíonn an plean le 
straitéisí an Aontais dá dtagraítear i 
bpointe (cb) d’Airteagal 15;

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bb) an bhfuil an plean idirnasctha 
agus comhleanúnach le cláir an Aontais 
dá dtagraítear i bpointe (cc) d’Airteagal 
15;

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bc) an bhfuil bearta éifeachtacha sa 
phlean chun infheictheacht chistiú an 
Aontais agus trédhearcacht na dtairbhithe 
a áirithiú.
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Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bd) an ndíreofar leis an bplean ar an 
timthriall eacnamaíoch atá ar na bacáin 
agus ar na gníomhaíochtaí, ar na 
teicneolaíochtaí agus ar na tionscail a 
ghineann sochair fhadtéarmacha;

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

an meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 
cruthú post, agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit a 
neartú, le tionchar eacnamaíoch agus 
sóisialta na géarchéime a mhaolú, agus leis 
an gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta 
agus críochach a fheabhsú;

an meastar go gcuirfidh an plean 
téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach leis an acmhainneacht fáis, 
cruthú post ardcháilíochta agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta 
agus slabhraí luacha straitéiseacha an 
Bhallstáit a neartú, tionchar eacnamaíoch 
agus sóisialta na géarchéime a mhaolú, 
agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach agus 
neamhspleáchas straitéiseach an Aontais 
a fheabhsú;

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) an bhfuil bearta sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le haghaidh 
cur chun feidhme athchóirithe 
struchtúracha agus tionscadal 
infheistíochta poiblí ar gníomhaíochtaí 
comhleanúnacha iad;

an bhfuil bearta sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le haghaidh 
cur chun feidhme athchóirithe 
struchtúracha agus tionscadal 
infheistíochta poiblí ar gníomhaíochtaí 
comhleanúnacha iad;
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Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
laistigh de cheithre mhí ó thíolacadh 
oifigiúil an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta ag an mBallstát, trí bhíthin 
gníomh cur chun feidhme. I gcás ina 
mbeidh toradh dearfach ar an measúnú a 
dhéanfaidh an Coimisiún ar phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, leagfar 
amach leis an gcinneadh sin na 
hathchóirithe agus na tionscadail 
infheistíochta a bheidh le cur chun feidhme 
ag an mBallstát, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna, agus an 
ranníocaíocht a leithdháilfear i gcomhréir 
le hAirteagal 11.

1. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
laistigh de dhá mhí ó thíolacadh oifigiúil 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta 
ag an mBallstát, trí bhíthin gníomh 
tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 27. I 
gcás ina mbeidh toradh dearfach nó páirt-
dearfach ar an measúnú a dhéanfaidh an 
Coimisiún ar phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, leagfar amach leis an 
gcinneadh sin na hathchóirithe agus na 
tionscadail infheistíochta a bheidh le cur 
chun feidhme ag an mBallstát, lena n-
áirítear na garspriocanna agus na 
spriocanna, agus an ranníocaíocht a 
leithdháilfear i gcomhréir le hAirteagal 11.

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

i gcás nach gcomhlíonann an plean 
téarnaimh agus athléimneachta go sásúil na 
critéir atá leagtha amach in Airteagal 16(3), 
ní dhéanfar aon ranníocaíocht airgeadais a 
leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann.

i gcás nach gcomhlíonann an plean 
téarnaimh agus athléimneachta go sásúil le 
haon cheann de na critéir atá leagtha 
amach in Airteagal 16(3), ní dhéanfar aon 
ranníocaíocht a leithdháileadh ar an 
mBallstát lena mbaineann agus beidh 
feidhm ag mír 5 den Airteagal sin.

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 3 – pointe c a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) nuair a chomhlíonann an plean 
téarnaimh agus athléimneachta na critéir 
dá dtagraítear in Airteagal 16(3) go 
páirteach nó cuid díobh amháin, cinnfidh 
an Coimisiún an ranníocaíocht airgeadais 
a leithdháilfear ar an mBallstát lena 
mbaineann suas le méid chostais mheasta 
na n-athchóirithe agus na n-
infheistíochtaí a chomhlíonann na critéir 
a leagtar amach in Airteagal 16(3).

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 4 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

an tuairisc ar na leasuithe agus na 
tionscadail infheistíochta agus méid 
chostas measta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta;

an tuairisc ar na hathchóirithe agus 
ar na tionscadail infheistíochta faoin 
bplean téarnaimh agus athléimneachta 
agus méid a gcostas measta faoi seach;

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún 
measúnú diúltach ar phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, cuirfidh sé an measúnú sin 
agus réasúnú cuí leis in iúl laistigh de 
cheithre mhí ó thíolacadh an togra ag an 
mBallstát.

5. I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún 
measúnú diúltach ar phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh measúnú cuí-
réasúnaithe ag gabháil leis an gcinneadh 
agus cuirfear in iúl é laistigh de dhá mhí 
tar éis don Bhallstát é a thíolacadh. 
Féadfaidh an Ballstát lena mbaineann 
plean téarnaimh agus athléimneachta eile 
a chur isteach agus féadfaidh sé an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil a 
úsáid freisin.
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Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Déanfar na gníomhartha cur chun 
feidhme dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 
a ghlacadh i gcomhréir leis an nós 
imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 27(2).

7. Déanfar an gníomh tarmligthe dá 
dtagraítear i míreanna 1 agus 2 a ghlacadh i 
gcomhréir leis an nós imeachta dá 
dtagraítear in Airteagal 27.

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina measann an Coimisiún go 
bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh ar 
an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
de bharr na gcúiseanna arna gcur chun cinn 
ag an mBallstát lena mbaineann, déanfaidh 
an Coimisiún an plean nua a mheas i 
gcomhréir le forálacha Airteagal 16, agus 
glacfaidh sé cinneadh nua i gcomhréir le 
hAirteagal 17 laistigh de cheithre mhí ó 
thíolacadh oifigiúil na hiarrata.

2. I gcás ina measann an Coimisiún go 
bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh ar 
an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
de bharr na gcúiseanna arna gcur chun cinn 
ag an mBallstát lena mbaineann, déanfaidh 
an Coimisiún an plean nua a mheas i 
gcomhréir le forálacha Airteagal 16, agus 
glacfaidh sé cinneadh nua i gcomhréir le 
hAirteagal 17 laistigh de dhá mhí ó 
thíolacadh oifigiúil na hiarrata.

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás ina measann an Coimisiún 
nach bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh 
ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta de bharr na gcúiseanna arna 
gcur chun cinn ag an mBallstát lena 
mbaineann, diúltóidh an Coimisiún don 
iarraidh laistigh de cheithre mhí óna 
tíolacadh oifigiúil, tar éis dó deis a 

3. I gcás ina measann an Coimisiún 
nach bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh 
ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta de bharr na gcúiseanna arna 
gcur chun cinn ag an mBallstát lena 
mbaineann, diúltóidh an Coimisiún don 
iarraidh laistigh de dhá mhí óna tíolacadh 
oifigiúil, tar éis dó deis a thabhairt don 
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thabhairt don Bhallstát lena mbaineann a 
chuid barúlacha a chur i láthair laistigh de 
mhí amháin ó chonclúidí an Choimisiúin a 
chur in iúl.

Bhallstát lena mbaineann a chuid barúlacha 
a chur i láthair laistigh de mhí amháin ó 
chonclúidí an Choimisiúin a chur in iúl.

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ar na garspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha comhaontaithe a chur i 
gcrích atá sonraithe sa phlean téarnaimh 
agus athléimneachta arna fhormheas i 
ngníomh cur chun feidhme an 
Choimisiún, cuirfidh an Ballstát lena 
mbaineann iarraidh chuí-réasúnaithe ar 
íocaíocht na ranníocaíochta agus, i gcás 
inarb ábhartha, ar íocaíocht an tráinse 
iasachta faoi bhráid an Choimisiúin. 
Féadfaidh Ballstáit iarrataí den sórt sin a 
thíolacadh don Choimisiún ar bhonn 
débhliantúil. Déanfaidh an Coimisiún, 
laistigh de dhá mhí ón am ar cuireadh 
isteach an iarraidh, measúnú ar cibé ar 
cuireadh chun feidhme go sásúil na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha 
a leagtar amach sa chinneadh dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1) nó nár cuireadh. Chun 
críocha an mheasúnaithe, cuirfear an 
socrúchán oibríochtúil dá dtagraítear in 
Airteagal 17(6) san áireamh freisin. 
Féadfaidh saineolaithe cúnamh a thabhairt 
don Choimisiún.

3. Ar na garspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha comhaontaithe a chur i 
gcrích atá sonraithe sa phlean téarnaimh 
agus athléimneachta arna fhormheas i 
ngníomh tarmligthe an Choimisiúin, 
cuirfidh an Ballstát lena mbaineann 
iarraidh chuí-réasúnaithe ar íocaíocht na 
ranníocaíochta agus, i gcás inarb ábhartha, 
ar íocaíocht an tráinse iasachta faoi bhráid 
an Choimisiúin. Féadfaidh Ballstáit iarrataí 
den sórt sin a thíolacadh don Choimisiún ar 
bhonn ráithiúil. Déanfaidh an Coimisiún, 
laistigh de mhí amháin ón am ar cuireadh 
isteach an iarraidh, measúnú ar cibé ar 
cuireadh chun feidhme go sásúil na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha 
a leagtar amach sa chinneadh dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1) nó nár cuireadh. Chun 
críocha an mheasúnaithe, cuirfear an 
socrúchán oibríochtúil dá dtagraítear in 
Airteagal 17(6) san áireamh freisin. 
Féadfaidh saineolaithe cúnamh a thabhairt 
don Choimisiún.

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tarchuirfidh an Coimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 

1. Tarchuirfidh an Coimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
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arna bhformheas i ngníomh cur chun 
feidhme an Choimisiúin i gcomhréir le 
hAirteagal 17 chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle gan moill 
mhíchuí. Féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann a iarraidh ar an gCoimisiún 
faisnéis íogair nó rúnda a fholú, dá gcuirfí 
leas poiblí an Bhallstáit i mbaol dá nochtfaí 
í.

arna bhformheas i ngníomh cur chun 
feidhme an Choimisiúin i gcomhréir le 
hAirteagal 17 chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle gan moill 
mhíchuí. Féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann a iarraidh ar an gCoimisiún 
faisnéis íogair nó rúnda a fholú, dá gcuirfí 
leas poiblí an Bhallstáit i mbaol dá nochtfaí 
í.

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Chun go bhféadfaidh Parlaimint 
na hEorpa rialú iomchuí a dhéanamh ar 
éifeachtacht, ar éifeachtúlacht agus ar 
thionchar na tacaíochta airgeadais faoin 
tSaoráid, déanfar an tuarascáil bhliantúil 
a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle mar chuid den 
Tuairisciú Cuntasachta Airgeadais 
Comhtháite agus beidh sí mar chuid den 
nós imeachta urscaoilte bliantúil mar 
chaibidil ar leith i dtuarascáil an 
Choimisiúin maidir le hurscaoileadh.

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón 
Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht 
an chistithe, go háirithe nuair a bhíonn na 
gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú, 
trí fhaisnéis spriocdhírithe atá 
comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí 
éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an 

1. Tabharfaidh na Ballstáit agus 
faighteoirí eile cistithe ón Aontas 
aitheantas d’fhoinse an chistithe ón Aontas 
agus áiritheoidh siad infheictheacht an 
chistithe sin go seasta, go háirithe nuair a 
bhíonn na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á 
gcur chun cinn, trí fheathal an Aontais a 
thaispeáint mar aon leis an tagairt don 
"tSaoráid Aisghabhála agus 



RR\1217780GA.docx 219/435 PE655.950v03-00

GA

pobal. Athléimneachta" lena dtacaítear leis na 
gníomhaíochtaí, as líne agus ar líne 
araon, agus trí fhaisnéis spriocdhírithe atá 
comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí 
éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an 
pobal.

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Cuirfidh an Coimisiún chun 
feidhme gníomhaíochtaí faisnéise agus 
cumarsáide a bhaineann leis na 
hionstraimí arna mbunú leis an Rialachán 
seo, chomh maith lena ngníomhaíochtaí 
agus lena dtorthaí. Leis na hacmhainní 
airgeadais arna leithdháileadh ar ionstraimí 
arna mbunú leis an Rialachán seo, 
rannchuideofar le cumarsáid 
chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an 
Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad sin 
leis na cuspóirí dá dtagraítear in 
Airteagal 4.

2. Déanfaidh an Coimisiún 
gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide 
a chur chun feidhme ar bhealach atá 
áisiúil don úsáideoir, chun feasacht a 
ardú i measc saoránach, gnólachtaí, go 
háirithe FBManna agus riaracháin 
phoiblí faoi na hacmhainní airgeadais 
arna soláthar trí na hionstraimí a 
bhunaítear leis an Rialachán, chomh maith 
le gníomhaíochtaí agus torthaí an 
Rialacháin sin. Leis na hacmhainní 
airgeadais arna leithdháileadh ar ionstraimí 
arna mbunú leis an Rialachán seo, 
rannchuideofar le cumarsáid 
chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an 
Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad sin 
leis na cuspóirí dá dtagraítear in 
Airteagal 4.

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Bunóidh an Coimisiún córas faireacháin 
dhigitigh lena n-áiritheofar trédhearcacht 
iomlán phoiblí trí ardán digiteach 
inchuardaithe atá inrochtana go héasca 
ina liostófar tairbhithe uile an mhaoinithe 
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a eascraíonn as pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta náisiúnta i gcás ina 
mbeidh ar na Ballstáit an fhaisnéis is gá a 
sholáthar.

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 27 Airteagal 27
Nós imeachta coiste An tarmligean a fheidhmiú

1. Tabharfaidh coiste cúnamh don 
Choimisiún. Beidh an coiste sin ina 
choiste de réir bhrí Rialachán (AE) 
Uimh. 182/2011.

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

2. I gcás ina ndéantar tagairt don 
mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de 
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagail 17 agus 19 a 
thabhairt don Choimisiún go dtí an 31 
Nollaig 2027.
3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa 
nó an Chomhairle tarmligean na 
cumhachta dá dtagraítear in Airteagail 17 
agus 19 a chúlghairm aon tráth. Le 
cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh, 
cuirfear deireadh le tarmligean na 
cumhachta atá sonraithe sa chinneadh 
sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis 
fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an 
Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí 
a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh 
sé difear do bhailíocht aon ghnímh 
tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.
4. Sula nglacfaidh sé gníomh 
tarmligthe, 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.
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5. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh 
tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún 
fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle faoi.
6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagail 17 agus 19 i 
bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon 
agóid curtha in iúl ag Parlaimint na 
hEorpa nó ag an gComhairle laistigh de 
thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin 
ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint 
na hEorpa agus don Chomhairle nó más 
rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, 
go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle araon tar éis a chur in iúl 
don Choimisiún nach ndéanfaidh siad 
aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a 
fhadú trí mhí ar thionscnamh 
Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe -a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

-a. an rannchuideoidh na bearta a 
mholtar sa phlean leis an sprioc a leagtar 
amach in Airteagal 4 a bhaint amach, 
agus cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil an 
plean comhsheasmhach le raon feidhme 
an Rialacháin seo mar a leagtar síos in 
Airteagal 3 é;

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

an meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta le 
haghaidh a thabhairt go héifeachtach ar 
dhúshláin arna n-aithint sna moltaí 

Scriosta
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tírshonracha arna ndíriú ar an mBallstát 
lena mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha 
eile arna nglacadh go hoifigiúil ag an 
gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach;

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) an urramaíonn na hinfheistíochtaí 
a áirítear sa phlean na ceanglais maidir 
leis an bprionsabal ‘gan dochar 
suntasach a dhéanamh’ agus na 
ceanglais maidir le ‘coimircí íosta’;

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

an meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 
cruthú post, agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit a 
neartú, le tionchar eacnamaíoch agus 
sóisialta na géarchéime a mhaolú, agus leis 
an gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta 
agus críochach a fheabhsú;

an meastar go gcuirfidh an plean 
téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 
cruthú post, athléimneacht eacnamaíoch 
agus shóisialta, éiceachórais 
thionsclaíocha agus slabhraí luacha 
straitéiseacha an Bhallstáit, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú, agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú, agus cothrom iomaíochta an 
Mhargaidh Aonair agus neamhspleáchas 
straitéiseach an Aontais á n-áirithiú ag an 
am céanna;

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe f
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

an bhfuil bearta sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le haghaidh 
cur chun feidhme athchóirithe 
struchtúracha agus tionscadal infheistíochta 
poiblí ar gníomhaíochtaí comhleanúnacha 
iad;

an bhfuil bearta sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le haghaidh 
cur chun feidhme athchóirithe agus 
tionscadal infheistíochta poiblí ar 
gníomhaíochtaí comhleanúnacha iad, atá 
comhsheasmhach freisin leis na moltaí 
tírshonracha ábhartha arna ndíriú chuig 
an mBallstát lena mbaineann nó i 
ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh 
go hoifigiúil ag an gCoimisiún sa 
Seimeastar Eorpach agus atá in ann 
infheistíochtaí príobháideacha a shlógadh 
chomh maith;

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) an dtéitear i gcomhairle mar is 
ceart leis na geallsealbhóirí ábhartha uile 
mar a shonraítear in Airteagal 15;

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 1 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le córais a bhunú atá 
neamhdhíobhálach don chomhshaol agus 
don aeráid agus le hearnálacha 
eacnamaíocha agus sóisialta a ghlasú 
d’fhonn rannchuidiú leis an gcuspóir 
foriomlán go mbeidh an Eoraip neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050;

— meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le córais a bhunú atá 
aeráidneodrach agus neamhdhíobhálach 
don chomhshaol agus le hearnálacha 
eacnamaíocha agus sóisialta a ghlasú agus 
le héifeachtúlacht acmhainne agus 
fuinnimh na n-earnálacha sin d’fhonn 
rannchuidiú leis an gcuspóir foriomlán go 
mbeidh an Eoraip neodrach ó thaobh na 
haeráide de faoi 2050, agus an neodracht 
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teicneolaíochta á hurramú ag an am 
céanna;

Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 2 – an chuid 
réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

nó Agus

Leasú 70

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 2 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le haistriú digiteach earnálacha 
eacnamaíocha nó sóisialta;

— Le cur chun feidhme na mbeart atá 
beartaithe, meastar go rannchuideofar go 
suntasach le haistriú digiteach earnálacha 
eacnamaíocha nó sóisialta, leis an 
tacaíocht do thaighde agus imlonnú na 
teicneolaíochta i réimsí amhail an 
intleacht shaorga, 5G agus an geilleagar 
sonraí, leis an inrochtaineacht dhigiteach 
agus leis an deighilt dhigiteach a laghdú;

Leasú 71

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 3 – an chuid 
réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

nó agus

Leasú 72

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 3 – fleasc 1



RR\1217780GA.docx 225/435 PE655.950v03-00

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin a eascraíonn as an aistriú glas 
agus/nó as an aistriú digiteach

— meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin a eascraíonn as an aistriú glas 
cóir agus as an gclaochlú digiteach

Leasú 73

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 4 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— meastar go mbeidh tionchar buan 
ag cur chun feidhme na mbeart atá 
beartaithe.

— meastar go mbeidh tionchar 
fadtéarmach dearfach ag cur chun 
feidhme na mbeart atá beartaithe.

Leasú 74

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.4 Meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 
cruthú post, agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit a 
neartú, le tionchar eacnamaíoch agus 
sóisialta na géarchéime a mhaolú, agus go 
rannchuideoidh sé leis an gcomhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú;

2.4 Meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, go 
háirithe i gcás FBManna, cruthú post, 
neamhspleáchas straitéiseach agus 
iomaíochas fadtéarmach an Aontais, na 
héiceachórais thionsclaíocha agus 
slabhraí luacha straitéiseacha agus go 
mbeidh tionchar fadtéarmach dearfach 
aige ar inbhuanaitheacht athléimneachta 
eacnamaíche agus sóisialta agus ar fhás 
fadtéarmach an Bhallstáit chun deiseanna 
a chruthú do na glúine atá le teacht, 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime a mhaolú agus rannchuidiú le 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a fheabhsú,
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Leasú 75

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – mír 1 – fomhír 1 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— tá bearta sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta lena ndírítear ar aghaidh a 
thabhairt ar laigí i ngeilleagair na mBallstát 
agus ar chur le hacmhainneacht fáis 
gheilleagar an Bhallstáit lena mbaineann, 
ar chruthú post a spreagadh agus ar 
dhrochthionchair na géarchéime a mhaolú, 
agus drochiarmhairtí i leith na haeráide 
agus an chomhshaoil ag na bearta céanna á 
seachaint ag an am céanna.

— tá bearta sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta a bhfuil sé mar aidhm leo 
aghaidh a thabhairt ar laigí i ngeilleagair na 
mBallstát agus cur leis an acmhainneacht 
fáis, go háirithe do FBManna, 
micrifhiontair agus gnólachtaí 
nuathionscanta, éiceachórais 
thionsclaíocha agus slabhraí luacha 
straitéiseacha gheilleagar an Bhallstáit 
lena mbaineann, cruthú post a spreagadh 
agus éifeachtaí díobhálacha na géarchéime 
a mhaolú, agus drochthionchair na mbeart 
sin ar an aeráid agus ar an gcomhshaol a 
sheachaint ag an am céanna.

Leasú 76

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – mír 1 – fomhír 4 – fleasc 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- agus
- díríonn an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta ar an timthriall 
eacnamaíoch atá ar na bacáin agus ar na 
gníomhaíochtaí, ar na teicneolaíochtaí 
agus ar na tionscail a ghineann sochair 
fhadtéarmacha

Leasú 77

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – mír 1 – fomhír 4 – fleasc 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- agus
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- meastar go rannchuideoidh an plean 
téarnaimh agus athléimneachta le 
huathriail straitéiseach an Aontais i 
bpríomhshlabhraí luacha a neartú

Leasú 78

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – mír 1 – fomhír 4 – fleasc 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- agus
- meastar go díreofar leis an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
infheistíochtaí i dtionscail fhadtéarmacha 
a ghinfidh fás agus ioncaim do na 
Ballstáit agus don Aontas a bhainfidh 
tairbhe as Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh (‘Next Generation EU’) 
agus a scéimeanna aisíocaíochta chun 
leasa na nglúnta atá le teacht.

Leasú 79

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) nuair a chomhlíonann an plean 
téarnaimh agus athléimneachta na critéir 
dá dtagraítear in Airteagal 16(3) go 
páirteach nó cuid díobh amháin, ní 
bheidh an ranníocaíocht airgeadais a 
leithdháilfear ar an mBallstát lena 
mbaineann níos airde ná méid iomlán 
chostais mheasta na n-athchóirithe agus 
na n-infheistíochtaí a chomhlíonann na 
critéir a leagtar amach in Airteagal 16(3).
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM IOMPAR AGUS UM THURASÓIREACHT

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

ar an togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Roberts Zīle

RÉASÚNÚ GEARR

Is geal leis an Rapóirtéir an moladh chun Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta a bhunú agus 
é mar aidhm leis sin tacaíocht airgeadais ar mhórscála a thairiscint chun geilleagair na mBallstát 
a dhéanamh níos athléimní agus níos ullmhaithe don am atá le teacht.

 Is mian leis an Rapóirtéir béim a leagan ar thábhacht na hearnála iompair le linn phaindéim 
COVID-19. Léirigh an ghéarchéim seo an tábhacht a bhaineann le dea-fheidhmiú an iompair 
lastais do shlándáil an tsoláthair agus go bhfuil iompar poiblí d’oibrithe criticiúla 
bunriachtanach chun an ghéarchéim a mhaolú. Dá bhrí sin, tá tábhacht straitéiseach ag baint le 
hathléimneacht chóras iompair na hEorpa a mhéadú. Ina theannta sin, meabhraíonn an rapóirtéir 
go raibh an earnáil iompair agus turasóireachta i measc na n-earnálacha ba mhó a buaileadh le 
paindéim COVID-19 agus dá bhrí sin teastaíonn aird shonrach uathu ar leibhéal na hEorpa 
chomh maith le pleananna téarnaimh agus athléimneachta náisiúnta.

Éilíonn téarnamh tapa gheilleagar na hEorpa infheistíocht i dtionscadail aibí a bhfuil 
ardacmhainneacht acu tacú le fás agus poist a chruthú: Tugann na riachtanais aitheanta, an 
riaráiste infheistíochta agus an taisce atá ann cheana de thionscadail aibí a bhforbróidh 
bonneagar iompair deiseanna suntasacha ina leith sin.

Mar earnáil a dhéanann ionadaíocht ar níos mó ná 25% d’astaíochtaí CO2 na hEorpa agus le 
laghduithe teoranta go dtí seo, ba cheart tosaíocht a thabhairt d’infheistíocht a bhfuil sé mar 
aidhm aici tacú le dícharbónú iompair, i gcomhréir leis na moltaí tírshonracha atá ann cheana 
faoi phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh, chomh maith le pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta náisiúnta. 

Tá an tAontas Eorpach fós ina cheannaire domhanda san iompar. Maidir le hearnálacha 
onnmhairithe AE, tá ceann de na scaireanna is mó aige ó thaobh luach onnmhairithe de, a 
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chuimsíonn táirgí agus seirbhísí aerloingseoireachta, iarnróid nó feithicleacha. Tá an seasamh 
ceannasach sin á cheistiú anois, áfach, agus caithfear é a chosaint, go háirithe trí 
theicneolaíochtaí glasa a ghlacadh, claochlú digiteach a shaothrú agus tiomantas don nuálaíocht 
a mhéadú. 

Creideann an Rapóirtéir go láidir go bhfuil gá le hinfheistíochtaí uaillmhianacha in earnáil an 
iompair chun príomhchodanna agus nóid chroíghréasán TEN-T a thabhairt cun críche agus, i 
gcás inar gá, chun cistiú náisiúnta nó cistiú ón tSaoráid um Chónascadh na hEorpa agus/nó ó 
chistí an Bheartais Réigiúnaigh a chomhlánú. Ba cheart go n-áiritheodh an tacaíocht go 
gcríochnófar na codanna a shainaithnítear i bPleananna Oibre Chonair TEN-T go tráthúil agus 
go dtabharfaí tosaíocht d’oibreacha a bheidh in ann tarlú sa tréimhse idir 2021-2023. 

Ba cheart imlonnú feithiclí agus soithí astaíochtaí ísle agus nialasacha a bheith ina thosaíocht. 
Ba cheart go n-áireofaí san infheistíocht sin an bonneagar athluchtaithe/athbhreoslaithe 
riachtanach i gcás ina bhfuil bearnaí leanúnacha ann, go háirithe maidir le taisteal cianturais, 
calafoirt, agus i gceantair nach bhfuil mórán daonra iontu. Ba cheart go gcuimseodh sé freisin 
forbairt soghluaisteachta uirbí inbhuanaithe lena n-áirítear cabhlaigh agus na riachtanais le 
haghaidh taisteal ilmhódúlachta. Sa bhreis air sin, tá sé tábhachtach úsáid a bhaint as córais 
bhainistíochta tráchta cliste agus réitigh 'Soghluaisteacht ar Éileamh', agus ba cheart go léireofaí 
cur chun feidhme an Chomhspáis Sonraí Eorpaigh maidir le Soghluaisteacht, mar chuid 
thábhachtach den Straitéis Eorpach le haghaidh sonraí, sna tosaíochtaí a ghabhann leis an 
tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta freisin.

I bhfianaise fhad ghearr na tréimhse agus na béime a thugtar d’imchlúdaigh náisiúnta agus an 
Sásra Téarnaimh agus Athléimneachta á chur chun feidhme, leagann an Rapóirtéir béim ar an 
mbaol saobhadh a bheith ann chun na spriocdhátaí gearra a chomhlíonadh le linn an tSaoráid a 
bheith á cur chun feidhme agus na sócmhainní á ndáileadh. Is é tuairim an Rapóirtéara go 
mbeadh cur chuige den sórt sin contrártha le cuspóir tosaigh na Saoráide agus gur cheart cur 
ina choinne.

Cuireann an Rapóirtéir béim ar an bhfíoras nár cheart go mbeadh riosca níos airde ann go 
ndéanfaí saobhadh ar mhachaire comhréidh an Mhargaidh Aonair mar thoradh ar an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta. Mhéadódh saobhadh den sórt sin éagsúlachtaí eacnamaíocha 
san Aontas agus chuirfeadh sé le dúshláin fáis fadtéarmacha na hEorpa. Agus a bPleananna 
Téarnaimh agus Athléimneachta á n-ullmhú agus á gcur chun feidhme acu agus leasuithe agus 
infheistíochtaí á moladh, beidh ar na Ballstáit Airteagal 107 CFAE agus an creat státchabhrach 
agus a shrianta a mheas. Tá feidhmiú ceart an Mhargaidh Aonair agus a rialacha iomaíochta 
agus státchabhrach chun leasa thomhaltóirí agus ghnólachtaí na hEorpa agus tá siad riachtanach 
chun saobhadh míchuí iomaíochta a sheachaint. Mar sin de, ní mór don Choimisiún leanúint dá 
ról a chomhlíonadh faoi Chonarthaí AE chun machaire comhréidh a áirithiú i Margadh Aonair 
AE.

Bíonn tionchar ag forbairt imirce lucht saothair an Bhallstáit go hinmheánach in AE ar an 
innéacs dífhostaíochta mar chomhpháirt de chumas socheacnamaíoch Ballstáit áirithe. De réir 
mar a bhíonn méadú eisimirce ag an mBallstát, ní hamháin go mbíonn tionchar aige ar a OTI 
ach laghdaíonn sé a ráta dífhostaíochta freisin – cuid dhílis den eochair leithdháilte. Cé go bhfuil 
sé sin cruinn go staitistiúil, b’fhéidir nach nochtfaidh laghdú ar dhífhostaíocht an 
fíorthírdhreach socheacnamaíoch sa Bhallstát sin. Dá bhrí sin, chun príomhuaillmhian chur 
chun feidhme cothromaithe na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta a éascú i gcomhréir 
lena haidhmeanna, ba cheart an ráta dífhostaíochta atá beartaithe a choigeartú de réir sreafaí 
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imirce gaolmhara a chuirtear i leith na mBallstát aonair.

Admhaíonn an Rapóirtéir go bhféadfadh sé a bheith ina dhúshlán sreafaí imirce a ionchorprú 
san eochair leithdháilte, i bhfianaise an ghéarghá atá leis an tSaoráid Aisghabhála agus 
Athléimneachta agus an gá atá le machnamh cúramach a dhéanamh ar conas an ceartú 
tábhachtach sin a chur chun feidhme. Sa chás nach féidir go polaitiúil an cuimsiú sin a 
chomhaontú sa togra reatha, measann an Rapóirtéir go bhfuil an chuid bhreise sin den eochair 
leithdháilte mar chomhpháirt bhunriachtanach le háireamh sa chéad athbhreithniú nó leathnú 
eile ar an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht 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 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020 tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach chomhordaithe ag teastáil ón 
Aontas chun déileáil leis na hiarmhairtí 
tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta a 
bheidh ann do na Ballstáit uile. Méadaíodh 
go mór na dúshláin atá ceangailte leis an 
gcomhthéacs déimeagrafach de dheasca 
COVID-19. Thaispeáin an phaindéim 
COVID-19 atá ann faoi láthair agus an 
ghéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais a 
bhí ann roimhe seo go gcabhraíonn sé le 
Ballstáit freagairt níos éifeachtúla do 
thurraingí agus téarnamh uathu ar bhealach 
níos tapa má fhorbraíonn siad geilleagair 
agus córais airgeadais atá iontaofa agus 
athléimneach agus atá tógtha ar struchtúir 
láidre eacnamaíocha agus shóisialta. 
Braithfidh iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
thapa a thiocfadh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020, tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach agus chomhordaithe ón 
Aontas ag teastáil chun déileáil leis na 
hiarmhairtí tubaisteacha eacnamaíocha 
agus sóisialta atá ann do na Ballstáit uile, 
go háirithe sna hearnálacha 
eacnamaíocha is mó atá buailte ag an 
ngéarchéim, amhail an t-iompar agus an 
turasóireacht. Méadaíodh go mór na 
dúshláin atá ceangailte leis an gcomhthéacs 
déimeagrafach de dheasca COVID-19. 
Thaispeáin an phaindéim COVID-19 atá 
ann faoi láthair agus an ghéarchéim 
eacnamaíoch agus airgeadais a bhí ann 
roimhe seo go gcabhraíonn sé le Ballstáit 
freagairt níos éifeachtúla do thurraingí agus 
téarnamh uathu ar bhealach níos tapa má 
fhorbraíonn siad geilleagair agus córais 
airgeadais atá iontaofa agus athléimneach 
agus atá tógtha ar struchtúir láidre 
eacnamaíocha agus shóisialta. Braithfidh 
iarmhairtí meántéarmacha agus 
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maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar laigí struchtúracha na 
ngeilleagar agus lena gcuirfear lena n-
athléimneacht bunriachtanach chun na 
geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 
breise ar éagsúlachtaí san Aontas a 
sheachaint.

fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
thapa a thiocfadh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar laigí struchtúracha na 
ngeilleagar agus lena gcuirfear lena n-
athléimneacht bunriachtanach chun na 
geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 
breise ar éagsúlachtaí san Aontas a 
sheachaint.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar infheistíocht le linn 
géarchéimeanna. Mar sin féin, tá sé 
riachtanach tacú le hinfheistíocht sa chás 
áirithe seo chun dlús a chur leis an 
téarnamh agus an acmhainneacht fáis 
fhadtéarmach a neartú. Tá sé tábhachtach 
infheistiú i dteicneolaíochtaí, acmhainní 
agus próisis ghlasa agus dhigiteacha atá 
dírithe ar chuidiú leis an aistriú chuig 
fuinneamh glan, borradh a chur faoin 
éifeachtúlacht fuinnimh i dtithíocht agus in 
earnálacha ríthábhachtacha eile an 
gheilleagair chun fás inbhuanaithe a bhaint 
amach agus poist a chruthú. Cuideoidh sé 
leis an Aontas chomh maith a bheith níos 
athléimní agus níos neamhspleáiche trí 
phríomhshlabhraí soláthair a éagsúlú.

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar an infheistíocht le linn 
géarchéimeanna agus gurb iad seirbhísí 
poiblí agus na daoine is imeallaithe sa 
tsochaí is mó a bhíonn thíos leis dá bharr. 
Tá sé bunriachtanach, áfach, tacú le 
hinfheistíocht sa chás áirithe sin chun dlús 
a chur leis an téarnamh agus an 
acmhainneacht fáis fhadtéarmach a neartú 
agus fós botúin an ama a chuaigh thart a 
sheachaint ó thaobh na díobhála don 
tsochaí agus don chomhshaol de. Tá sé 
tábhachtach infheistiú i dteicneolaíochtaí 
glasa agus digiteacha agus sa nuálaíocht, 
sa tsoghluaisteacht inbhuanaithe agus i 
mbonneagar iompair, lena n-áirítear 
bonneagair bhreoslaí malartacha 
inbhuanaithe, acmhainneachtaí agus 
próisis atá dírithe ar chuidiú leis an aistriú 
chuig fuinneamh glan agus ar bhorradh a 
chur faoin éifeachtúlacht fuinnimh i 
dtithíocht agus i bpríomhearnálacha eile 
den gheilleagar chun fás inbhuanaithe a 
bhaint amach agus chun cuidiú le poist a 



PE655.950v03-00 234/435 RR\1217780GA.docx

GA

chruthú. Cuideoidh sé leis an Aontas 
chomh maith a bheith níos athléimní agus 
níos neamhspleáiche trí phríomhshlabhraí 
soláthair a éagsúlú.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) I bhfianaise an mhéid sin, ní mór an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú, agus tacaíocht dhíreach 
airgeadais a sholáthar do na Ballstáit trí 
uirlis uathúil nuálach. Chuige sin, ba cheart 
Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 
(“an tSaoráid”) a bhunú faoin Rialachán 
seo chun tacaíocht airgeadais éifeachtach 
shuntasach a sholáthar chun dlús a chur le 
cur chun feidhme athchóirithe agus 
infheistíochtaí poiblí gaolmhara sna 
Ballstáit. Ba cheart go mbeadh an tSaoráid 
cuimsitheach agus ba cheart go rachadh an 
taithí a fuair an Coimisiún agus na Ballstáit 
as úsáid a bhaint as ionstraimí agus as cláir 
eile roimhe seo chun tairbhe di.

(8) I bhfianaise an mhéid sin, ní mór an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú, agus tacaíocht dhíreach 
airgeadais a sholáthar do na Ballstáit trí 
uirlis uathúil nuálach. Chuige sin, ba cheart 
Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 
(an ‘tSaoráid’) a bhunú faoin Rialachán seo 
chun tacaíocht airgeadais éifeachtach agus 
tacaíocht shuntasach a sholáthar le 
haghaidh théarnamh gheilleagar na 
hEorpa, agus go háirithe le haghaidh 
théarnamh na n-earnálacha sin a raibh 
caillteanais shuntasacha acu amhail an t-
iompar agus an turasóireacht, agus chun 
a athléimneacht a mhéadú, lena gcuirfear 
dlús le cur chun feidhme athchóirithe agus 
infheistíochtaí poiblí gaolmhara sna 
Ballstáit. Ba cheart go mbeadh an tSaoráid 
cuimsitheach agus ba cheart go rachadh an 
taithí a fuair an Coimisiún agus na Ballstáit 
as úsáid a bhaint as ionstraimí agus as cláir 
eile roimhe seo chun tairbhe di. Chun na 
tairbhí is mó a bhaint as an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta agus 
chun a spriocanna a chomhlíonadh a 
mhéid is féidir, ba cheart na dreasachtaí a 
cheapadh sa chaoi is go spreagfar cur 
chun feidhme iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta. Dá bhrí 
sin, ba cheart eisíocaíocht na gcistí a 
bheith comhréireach le leibhéal 
críochnaithe an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta agus níor cheart an 
eisíocaíocht a dhéanamh go dtí go mbeidh 
sé fíoraithe ag an gCoimisiún go 
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bhfuiltear tar éis na garspriocanna 
ábhartha a bhaint amach.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Mar léiriú ar Chomhaontú Glas don 
Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe na 
hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le bearta aeráide 
agus inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 
25 % den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais Eorpaigh ag tacú le cuspóirí 
aeráide.

(11) Mar léiriú ar Chomhaontú Glas don 
Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe na 
hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le bearta aeráide 
agus inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 
30 % den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais Eorpaigh ag tacú le cuspóirí 
aeráide. Cuirfidh sé dlús le claochlú 
struchtúrach an gheilleagair i dtreo 
geilleagar a bheidh níos glaine, níos 
athléimní agus níos neodraí ó thaobh 
carbóin de. Ina leith sin, ba cheart 
téarnamh nuálach agus inbhuanaithe a 
bheith mar sprioc ag na pleananna 
náisiúnta agus ba cheart an téarnamh sin 
a chur chun feidhme trína mbíthin: mar 
shampla, in earnáil an iompair, ba cheart 
dóibh a leagan síos mar sprioc ‘an Eoraip 
a bheith ina ceannródaí ó thaobh na 
soghluaisteachta de trí chórais 
uathrialacha chliste a fhorbairt’. Ba 
cheart go dtacódh an tSaoráid go príomha 
le taighde, nuálaíocht agus réitigh 
chiorclacha (e.g. breoslaí nua, feithiclí 
comhroinnte, etc.) agus na modhanna 
iompair is neamhdhíobhálaí don 
chomhshaol (i.e. iarnróid agus 
uiscebhealaí) nach mór a nuachóiriú go 
tapa chun a bhfeidhmíocht fuinnimh a 
fheabhsú tuilleadh (trí úsáid a bhaint as 
báid leictreacha, hidrigin, breoslaí 
malartacha), chomh maith lena n-



PE655.950v03-00 236/435 RR\1217780GA.docx

GA

inrochtaineacht, go háirithe sna limistéir 
is iargúlta.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ós rud é gurb ionann earnáil an 
iompair agus breis agus 25 % 
d’astaíochtaí CO2 an Aontais, ba cheart 
tosaíocht a thabhairt d’infheistíochtaí 
lena dtacaítear le dícharbónú an iompair i 
gcomhréir leis na moltaí tírshonracha atá 
ann cheana i bpróiseas an tSeimeastair 
Eorpaigh agus i gcomhréir le pleananna 
náisiúnta téarnaimh agus 
athléimneachta.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn. 
Chun na críche sin, ba cheart di 
rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus cumas coigeartaithe na 
mBallstát, rud a maolóidh tionchar sóisialta 
agus eacnamaíoch na géarchéime, agus 
tacú leis an aistriú glas agus leis an aistriú 
digiteach atá dírithe ar Eoraip a bheidh 
neodrach ó thaobh na haeráide a bheith 
ann faoi 2050, agus ar an gcaoi sin 
acmhainneacht fáis gheilleagair an Aontais 
a athbhunú i ndiaidh na géarchéime, cruthú 
fostaíochta a chothú agus fás inbhuanaithe 
a chur chun cinn.

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn 
agus an geilleagar a chosaint ag an am 
céanna. Chun na críche sin, ba cheart di 
rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus acmhainneacht 
choigeartaithe na mBallstát, rud a 
mhaolóidh tionchar sóisialta agus 
eacnamaíoch na géarchéime, agus béim ar 
leith ar na hearnálacha is mó atá buailte, 
amhail an turasóireacht agus an t-
iompar, agus a thacóidh leis an aistriú 
chuig geilleagar ciorclach digiteach agus 
neodrach ó thaobh carbóin de atá dírithe ar 
Eoraip a bheidh neodrach ó thaobh carbóin 
de a bhaint amach faoi 2050, a chuirfidh 
san áireamh na héagothromaíochtaí atá 
ann cheana i bhforbairt eacnamaíoch na 
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réigiún aonair agus na mBallstát, agus, ar 
an gcaoi sin, acmhainneacht fáis agus 
iomaíochas fadtéarmach gheilleagair an 
Aontais a athbhunú i ndiaidh na 
géarchéime, cruthú fostaíochta a chothú, 
uas-sciliú agus athsciliú oibrithe, agus le 
fás inbhuanaithe a chur chun cinn, chomh 
maith le claochlú struchtúrach an 
gheilleagair agus ationsclú nuálach agus 
inbhuanaithe, agus rannchuidiú le 
comhionannas inscne a bhaint amach ag 
an am céanna.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ós rud é go bhfuil géarghá le 
nuálaíocht maidir leis an aistriú glas agus 
leis an gclaochlú digiteach, ba cheart tús 
áite a thabhairt d’earnáil an iompair, go 
háirithe tionscadail chun soghluaisteacht 
atá saor ó astaíochtaí agus na feithiclí 
agus an bonneagar is gá a fhorbairt, 
éabhlóid breoslaí inbhuanaithe 
malartacha agus forbairt agus cur i 
bhfeidhme bonneagair trasteorann 
inbhuanaithe don tsoghluaisteacht 
leictreonach, chomh maith leis an aistriú 
chuig hidrigin ghlas, córais chliste 
bainistithe tráchta agus tiomáint 
uathrialaitheach.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14b) Ba cheart, leis an tSaoráid, go 
rannchuideofaí le príomhchodanna agus 
nóid chroíghréasán agus ghréasáin 
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chuimsitheacha TEN-T a chur i gcrích 
agus, i gcás inar gá, ba cheart cistiú 
náisiúnta nó cistiú ón tSaoráid um 
Chónascadh na hEorpa agus/nó ó chistí 
an Bheartais Réigiúnaigh a chomhlánú 
léi. Ba cheart go n-áiritheodh an 
tacaíocht go gcríochnófar na codanna a 
shainaithnítear i bPleananna Oibre 
Chonair TEN-T go tráthúil agus go 
dtabharfaí tosaíocht d’oibreacha a bheidh 
in ann tarlú sa tréimhse idir 2021-2024.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Ba cheart gurb é cuspóir sonrach na 
Saoráide tacaíocht airgeadais a sholáthar 
chun garspriocanna agus spriocanna 
athchóirithe agus infheistíochta a ghnóthú 
faoi mar a leagtar amach sna pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta. Ba cheart 
an cuspóir sonrach sin a shaothrú i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit lena 
mbaineann.

(15) Ba cheart gurb é cuspóir sonrach na 
Saoráide ná tacaíocht airgeadais a sholáthar 
chun na garspriocanna agus spriocanna 
athchóirithe agus infheistíochta a ghnóthú 
sna Ballstáit uile faoi mar a leagtar amach 
sna pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart an cuspóir 
sonrach sin a shaothrú i ndlúthchomhar leis 
na Ballstáit lena mbaineann.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta le 
haghaidh cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart go mbeadh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta le 
haghaidh cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart go mbeadh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
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tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir náisiúnta um 
athchóiriú, pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, na pleananna um aistriú cóir, 
agus na comhaontuithe comhpháirtíochta 
agus na cláir oibríochtúla arna nglacadh 
faoi chistí an Aontais. Chun borradh a chur 
faoi ghníomhaíochtaí a thagann faoi 
thosaíochtaí an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip agus an Chláir Oibre Dhigitigh, 
ba cheart freisin go leagfar amach bearta sa 
phlean atá ábhartha maidir leis an aistriú 
glas agus leis an aistriú digiteach. Leis na 
bearta ba cheart go bhféadfaí spriocanna, 
cuspóirí agus an rannchuidiú a leagtar 
amach sna pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, agus nuashonruithe de, a 
bhaint amach go gasta. Ba cheart 
tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil an 
Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú.

tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir náisiúnta um 
athchóiriú, pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, na pleananna um aistriú cóir, 
agus na comhaontuithe comhpháirtíochta 
agus na cláir oibríochtúla arna nglacadh 
faoi chistí an Aontais. Mar chuid den 
phróiseas chun na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a dhréachtú, ba 
cheart do na Ballstáit dul i gcomhairle le 
húdaráis réigiúnacha agus/nó áitiúla, le 
parlaimintí náisiúnta agus leis na 
geallsealbhóirí ábhartha go léir. Chun 
borradh a chur faoi ghníomhaíochtaí a 
thagann faoi thosaíochtaí an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip agus an 
Chláir Oibre Dhigitigh, ba cheart freisin go 
leagfaí amach bearta sa phlean atá ábhartha 
don aistriú chuig geilleagar ciorclach 
digiteach atá neodrach ó thaobh carbóin 
de. Leis na bearta ba cheart go bhféadfaí 
spriocanna, cuspóirí agus an rannchuidiú a 
leagtar amach sna pleananna náisiúnta 
fuinnimh agus aeráide, agus nuashonruithe 
de, a bhaint amach go gasta. Ba cheart 
tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil an 
Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ba cheart do na Ballstáit forbairt 
agus digiteáil na mbonneagar iompair 
inbhuanaithe feadh chroíghréasáin agus 
ghréasáin chuimsitheacha TEN-T sna 
críocha faoi seach agus i nóid trasteorann 
a mheas mar phríomhchuspóirí i gcreat 
na bpleananna infheistíochta náisiúnta 
don téarnamh i ndiaidh phaindéim 
COVID-19;



PE655.950v03-00 240/435 RR\1217780GA.docx

GA

Amendment 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16b) Faoi chuimsiú na bPleananna 
Infheistíochta Náisiúnta le haghaidh 
téarnaimh, ba cheart do na Ballstáit a 
áirithiú go dtreisofar leis na hiarrachtaí 
airgeadais chun príomhtheicneolaíochtaí 
idir-inoibritheachta a chur in úsáid in 
iompar inbhuanaithe, amhail ERTMS, 
chun rannchuidiú leis an gcuspóir 
foriomlán i dtaobh limistéar Eorpach 
iarnróid inbhuanaithe agus idir-
inoibritheach a chruthú;

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16c) Chun limistéar iompair Eorpach 
inbhuanaithe agus cliste a chruthú, is gá 
gréasán iarnróid idir-inoibritheach agus 
digitithe a chur chun feidhme feadh TEN-
T trí ERTMS a shuiteáil, rud a chosnóidh 
suim nach lú ná EUR 15 billiún. Dá bhrí 
sin, ba cheart go rannchuideodh na 
pleananna náisiúnta le haghaidh 
téarnaimh leis an gcuspóir sin agus ba 
cheart go gcomhlánóidís na hiarrachtaí 
ar ERTMS a imlonnú feadh ghréasáin 
TEN-T. Ba cheart don Choimisiún gach 
tionscnamh is gá a dhéanamh chun an 
cuspóir sin a bhaint amach.

Leasú 14
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16d) Ní fhéadfar cistiú a fháil faoin 
tsaoráid athléimneachta mura rud é go n-
urramóidh na Ballstáit an smacht reachta 
maille leis na diúscairtí a leagtar síos sa 
rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa 
dar dáta an 4 Aibreán 2019 ar leis an 
togra le haghaidh Rialachán 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 Ballstáit1a.
___________________
1aTéacsanna arna nglacadh, 
P8_TA(2019)0349.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Agus a bPleananna Téarnaimh 
agus Athléimneachta á n-ullmhú agus á 
gcur chun feidhme acu agus leasuithe 
agus infheistíochtaí á moladh ba cheart 
do na Ballstáit Airteagal 107 CFAE agus 
an creat státchabhrach agus a shrianta a 
mheas. Tá feidhmiú ceart an mhargaidh 
inmheánaigh agus a rialacha iomaíochta 
agus státchabhrach chun leasa 
thomhaltóirí agus ghnólachtaí na hEorpa 
agus tá siad riachtanach chun saobhadh 
míchuí iomaíochta a sheachaint. Ba 
cheart don Choimisiún, dá bhrí sin, 
leanúint dá ról a chomhlíonadh faoi na 
Conarthaí chun machaire comhréidh a 
áirithiú sa mhargadh inmheánach. Ba 
cheart don Choimisiún na cinntí ábhartha 
maidir le bearta státchabhrach a 
dhéanamh laistigh den tréimhse ama is 
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giorra is féidir, chun go mbeifear in ann 
tacaíocht eacnamaíoch a thabhairt go 
tapa do chuideachtaí.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
chóir do na Ballstáit ar mhian leo tacaíocht 
a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart go leagfaí amach sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta na 
tacar mionsonraithe bearta maidir le cur 
chun feidhme an phlean, lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus an 
tionchar a mheastar a bheidh ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
acmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta; 
ba cheart a áireamh ann freisin bearta atá 
ábhartha maidir leis na haistrithe glasa 
agus digiteacha; ba cheart a áireamh ann 
freisin míniú ar chomhsheasmhacht an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe ina bhfuil tagairt do na dúshláin 
agus na tosaíochtaí tírshonracha ábhartha 
arna sainaithint i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh. Ba cheart go n-
iarrfaí go mbeadh dlúthchomhar idir an 
Coimisiún agus na Ballstáit agus go 
mbainfí amach é le linn an phróisis.

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
chóir do na Ballstáit ar mhian leo tacaíocht 
a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart go leagfaí amach sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta na 
tacar mionsonraithe bearta maidir le cur 
chun feidhme an phlean, lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus an 
tionchar a mheastar a bheidh ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
acmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta; 
ba cheart a áireamh ann freisin bearta atá 
ábhartha don aistriú chuig geilleagar 
ciorclach digiteach atá neodrach ó thaobh 
carbóin de agus feabhas a chur ar 
nascacht; ba cheart a áireamh ann freisin 
míniú ar chomhsheasmhacht an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe ina bhfuil tagairt do na dúshláin 
agus na tosaíochtaí tírshonracha ábhartha 
arna sainaithint i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh. Ba cheart go n-
iarrfaí go mbeadh dlúthchomhar idir an 
Coimisiún agus na Ballstáit agus go 
mbainfí amach é le linn an phróisis.

Leasú 17
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Níor cheart go gcuirfeadh an 
ceanglas chun amchlár táscach ina bhfuil 
garspriocanna agus spriocanna a leagan 
amach sna pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta srian leis an 
bhféidearthacht chun infheistíochtaí 
bonneagair níos casta a áireamh, a 
d’fhéadfadh a dtréimhsí forghníomhaithe 
a bheith níos faide ná seacht mbliana.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
úinéireacht náisiúnta an phróisis a urramú 
go hiomlán agus mar sin cuirfidh sé an 
réasúnú agus na gnéithe arna soláthar ag an 
mBallstáit lena mbaineann san áireamh 
agus déanfaidh sé measúnú le féachaint an 
bhfuiltear ag súil go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta arna 
mholadh ag an mBallstáit le haghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar na dúshláin 
arna sainaithint sa mholadh tírshonrach 
ábhartha a dhírítear chuig an mBallstát lena 
mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha eile 
arna nglacadh go hoifigiúil ag an 
gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach; an 
bhfuil bearta sa phlean a rannchuidíonn go 
héifeachtach leis an aistriú glas agus leis 
an aistriú digiteach agus a thugann 
aghaidh ar na dúshláin a thagann astu; an 
meastar go mbeidh tionchar buan ag an 
bplean ar an mBallstát lena mbaineann; an 

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
úinéireacht náisiúnta an phróisis a urramú 
go hiomlán agus mar sin cuirfidh sé an 
réasúnú agus na gnéithe arna soláthar ag an 
mBallstáit lena mbaineann san áireamh 
agus déanfaidh sé measúnú le féachaint an 
bhfuiltear ag súil go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta arna 
mholadh ag an mBallstáit le haghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar na dúshláin 
arna sainaithint sa mholadh tírshonrach 
ábhartha a dhírítear chuig an mBallstát lena 
mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha eile 
arna nglacadh go hoifigiúil ag an 
gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach; an 
bhfuil bearta sa phlean a rannchuidíonn go 
héifeachtach leis an aistriú chuig 
geilleagar ciorclach digiteach atá 
neodrach ó thaobh carbóin de, lena n-
áirítear tríd bhonneagar a neartú agus trí 
fheabhas a chur ar nascacht agus ar 
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meastar go rannchuideoidh an plean go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 
cruthú fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit a 
neartú, tionchar eacnamaíoch agus sóisialta 
na géarchéime a mhaolú agus rannchuidiú 
le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a fheabhsú; an bhfuil an réasúnú 
arna sholáthar ag an mBallstát maidir le 
costais mheasta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a tíolacadh 
réasúnta agus inchreidte agus i gcomhréir 
leis an tionchar a mheastar a bheidh aige ar 
an ngeilleagar agus ar an bhfostaíocht; an 
bhfuil bearta maidir le cur chun feidhme na 
n-athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a chomhfhreagraíonn 
gníomhaíochtaí comhleanúnacha sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe; agus cibé acu a mheastar nó 
nach meastar go n-áiritheofar leis an socrú 
arna mholadh ag an mBallstát lena 
mbaineann cur chun feidhme éifeachtach 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta, 
lena n-áirítear na garspriocanna agus na 
spriocanna beartaithe, agus na táscairí 
gaolmhara.

iompar, agus le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin a eascraíonn astu; an meastar go 
mbeidh tionchar buan ag an bplean ar an 
mBallstát lena mbaineann; an meastar go 
rannchuideoidh an plean go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch, 
comhshaoil agus sóisialta an Bhallstáit a 
neartú, tionchar eacnamaíoch agus sóisialta 
na géarchéime a mhaolú agus rannchuidiú 
le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a fheabhsú agus le 
neamhionannas inscne agus 
eacnamaíoch a laghdú; an bhfuil an 
réasúnú arna sholáthar ag an mBallstát 
maidir le costais mheasta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a tíolacadh 
réasúnta agus inchreidte agus i gcomhréir 
leis an tionchar a mheastar a bheidh aige ar 
an ngeilleagar agus ar an bhfostaíocht; an 
bhfuil bearta maidir le cur chun feidhme na 
n-athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a chomhfhreagraíonn 
gníomhaíochtaí comhleanúnacha sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe; agus cibé acu a mheastar nó 
nach meastar go n-áiritheofar leis an socrú 
arna mholadh ag an mBallstát lena 
mbaineann cur chun feidhme éifeachtach 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta, 
lena n-áirítear na garspriocanna agus na 
spriocanna beartaithe, agus na táscairí 
gaolmhara.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27) Chun a áirithiú go dtabharfar tús 
áite don tacaíocht airgeadais tar éis na 
géarchéime, agus chun a áirithiú go bhfuil 
sé comhoiriúnach leis an gcistiú atá ar fáil 
don ionstraim seo, ba cheart go mbeadh na 
cistí á leithdháileadh ar na Ballstáit go dtí 

(27) Chun a áirithiú go dtabharfar tús 
áite don tacaíocht airgeadais tar éis na 
géarchéime, agus chun a áirithiú go bhfuil 
sé comhoiriúnach leis an gcistiú atá ar fáil 
don ionstraim seo, ba cheart go mbeadh na 
cistí á leithdháileadh ar na Ballstáit go dtí 



RR\1217780GA.docx 245/435 PE655.950v03-00

GA

an 31 Nollaig 2024. Chuige sin, ba cheart 
go ngeallfar go dlíthiúil 60 faoin gcéad ar 
a laghad den mhéid a bheidh ar fáil don 
tacaíocht neamh-inaisíoctha faoin 
31 Nollaig 2022. Ba cheart go ngeallfar go 
dlíthiúil an méid a fhágtar faoin 
31 Nollaig 2024.

an 31 Nollaig 2024. Chuige sin, ba cheart 
70 % den mhéid a bheidh ar fáil don 
tacaíocht neamh-inaisíoctha a ghealladh go 
dlíthiúil faoin 31 Nollaig 2022. Ba cheart 
go ngeallfar go dlíthiúil an méid a fhágtar 
faoin 31 Nollaig 2024. Tá sé 
ríthábhachtach na cistí a dháileadh go 
pras chun éifeachtaí ghéarchéim COVID-
19 ar gheilleagar na hEorpa a mhaolú.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I bhfianaise an fhócais 
ghearrthéarmaigh agus na béime a 
chuirtear ar chlúdaigh náisiúnta i gcur 
chun feidhme na Saoráide Téarnamh 
agus Athléimneachta, tá an baol ann go 
dtabharfar tús áite don sprioc-am chun 
an maoiniú a chur chun feidhme thar a 
sheiceáil go bhfuil sé á úsáid dá chuspóir 
tosaigh.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27b) Ba cheart do na Ballstáit 
infheistíochtaí i dtionscadail trasteorann 
agus iltíre a áireamh ina bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta 
náisiúnta, ar féidir leo rannchuidiú leis 
an téarnamh eacnamaíoch agus 
Breisluach Eorpach a ghiniúint, agus fós 
cuspóir an Aontais do infheistíochtaí 
maidir le neodracht aeráide a urramú. 
Chun tacú leis na Ballstáit agus a 
bPleananna Téarnaimh agus 
Athléimneachta Náisiúnta á n-ullmhú 
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acu, ba cheart don Choimisiún liosta 
neamh-uileghabhálach de thionscadail 
lena ngabhann Breisluach Eorpach a 
tharraingt suas lena n-áirítear, ach gan a 
bheith teoranta dóibh, tionscadail chun 
inbhuanaitheacht na turasóireachta a 
fheabhsú, bonneagair lena gcuirtear 
líonraí TEN-T chun feidhme a 
uasghrádú, naisc iarnróid trasteorann atá 
ar díth a sholáthar, soghluaisteacht 
ghníomhach a fheabhsú, borradh a chur 
faoin infheistíocht sa tionscal 
aerloingseoireachta agus inseoltacht 
uiscebhealaí intíre a chur chun cinn, 
chomh maith le forbairt ERTMS ar 
Chonairí Eorpacha Lastais a chur chun 
cinn.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh iasachta de bharr na riachtanais 
airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise 
lena n-áirítear an plean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach, 
agus mar sin, de bharr costas an phlean a 
bheith níos airde ná an ranníocaíocht uasta 
atá le leithdháileadh tríd an ranníocaíocht 
neamh-inaisíoctha. Ba cheart go bhféadfaí 
an iarraidh iasachta agus an plean a 
thíolacadh ag an am céanna. I gcás go 
ndéanfar an iarraidh iasachta ag am 
éagsúil, ba cheart go mbeadh plean 
athbhreithnithe ina bhfuil garspriocanna 
agus spriocanna breise ag gabháil léi. Chun 
tús-ualú acmhainní a áirithiú, ní mór do na 
Ballstáit tacaíochta iasachta a iarraidh faoin 
31 Lúnasa 2024 ar a dhéanaí. Chun críocha 
bainistíocht fhónta airgeadais, ní mór 
uasteorainn a chur le méid iomlán na n-
iasachtaí arna ndeonú faoin Rialachán seo. 

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh iasachta de bharr na riachtanas 
airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise 
lena n-áirítear an plean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú chuig geilleagar ciorclach 
digiteach atá neodrach ó thaobh carbóin 
de, agus dá bhrí sin, de bharr costas an 
phlean a bheith níos airde ná an 
ranníocaíocht airgeadais uasta atá le 
leithdháileadh tríd an ranníocaíocht neamh-
inaisíoctha. Ba cheart go bhféadfaí an 
iarraidh iasachta agus an plean a thíolacadh 
ag an am céanna. I gcás go ndéanfar an 
iarraidh iasachta ag am éagsúil, ba cheart 
go mbeadh plean athbhreithnithe ina bhfuil 
garspriocanna agus spriocanna breise ag 
gabháil léi. Chun tús-ualú acmhainní a 
áirithiú, ní mór do na Ballstáit tacaíochta 
iasachta a iarraidh faoin 31 Lúnasa 2024 ar 
a dhéanaí. Chun críocha bainistíocht fhónta 
airgeadais, ní mór uasteorainn a chur le 
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Ina theannta sin, níor cheart d’uasmhéid na 
hiasachta do gach Ballstát a bheith níos 
airde ná 4.7 % d’Ollioncam Náisiúnta an 
Bhallstáit sin. In imthosca eisceachtúla, ba 
cheart go bhféadfaí cur leis an méid 
uasteoranta, faoi réir infhaighteacht 
acmhainní. Ar na cúiseanna céanna a 
bhaineann le bainistíocht fhónta airgeadais, 
ba cheart go bhféadfaí an iasacht a íoc i 
dtráthchodanna in aghaidh chomhlíonadh 
na dtorthaí.

méid iomlán na n-iasachtaí arna ndeonú 
faoin Rialachán seo. Ina theannta sin, níor 
cheart d’uasmhéid na hiasachta do gach 
Ballstát a bheith níos airde ná 4.7 % 
d’Ollioncam Náisiúnta an Bhallstáit sin. In 
imthosca eisceachtúla, ba cheart go 
bhféadfaí cur leis an méid uasteoranta, faoi 
réir infhaighteacht acmhainní. Ar na 
cúiseanna céanna a bhaineann le 
bainistíocht fhónta airgeadais, ba cheart go 
bhféadfaí an iasacht a íoc i dtráthchodanna 
in aghaidh chomhlíonadh na dtorthaí.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30) Ba cheart an fhéidearthacht a bheith 
ag Ballstát iarratas réasúnaithe a dhéanamh 
an plean téarnaimh agus athléimneachta a 
leasú laistigh den tréimhse cur chun 
feidhme, i gcás go bhfuil údar do bheart 
den sórt sin le himthosca oibiachtúla. Ba 
chóir don Choimisiún measúnú a 
dhéanamh ar an iarratas réasúnaithe agus 
cinneadh nua a dhéanamh ina leith laistigh 
de cheithre mhí.

(30) Ba cheart an fhéidearthacht a bheith 
ag Ballstát iarratas réasúnaithe a dhéanamh 
an plean téarnaimh agus athléimneachta a 
leasú laistigh den tréimhse cur chun 
feidhme, i gcás go bhfuil údar do bheart 
den sórt sin le himthosca oibiachtúla. Ba 
chóir don Choimisiún measúnú a 
dhéanamh ar an iarratas réasúnaithe agus 
cinneadh nua a dhéanamh ina leith laistigh 
de dhá mhí.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 35

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(35) Chun leithdháileadh éifeachtúil 
agus comhleanúnach na gcistí ó bhuiséad 
an Aontais a áirithiú agus chun prionsabal 
an bhainistithe fhónta airgeadais a urramú, 
ba cheart go mbeadh na bearta a dhéanfar 
faoin Rialachán seo comhsheasmhach leis 
na cláir leanúnacha de chuid an Aontais 

(35) Chun leithdháileadh éifeachtúil 
agus comhleanúnach na gcistí ó bhuiséad 
an Aontais a áirithiú agus chun prionsabal 
an bhainistithe fhónta airgeadais a urramú, 
ba cheart go mbeadh na bearta a dhéanfar 
faoin Rialachán seo comhsheasmhach leis 
na cláir leanúnacha de chuid an Aontais 



PE655.950v03-00 248/435 RR\1217780GA.docx

GA

agus go mbeidís mar fhorlíonadh orthu, 
agus san am céanna, ba cheart cistiú 
dúbailte don chaiteachas céanna a 
sheachaint. Go háirithe, ba cheart don 
Choimisiún agus don Bhallstát comhordú 
éifeachtach a áirithiú, ag gach céim den 
phróiseas, chun comhsheasmhacht, 
comhleanúnachas, comhlántacht agus 
sineirgíocht i measc foinsí cistithe a 
choimirciú. Chuige sin, ba cheart ceangal a 
bheith ar na Ballstáit an fhaisnéis ábhartha 
maidir le maoiniú reatha nó beartaithe an 
Aontais a chur ar fáil agus a bpleananna á 
gcur faoi bhráid an Choimisiúin. Ba cheart 
go mbeadh tacaíocht airgeadais faoin 
tSaoráid sa bhreis ar an tacaíocht a 
sholáthraítear faoi chistí agus cláir eile de 
chuid an Aontais, agus ba cheart go 
mbeadh tionscadail athchóirithe agus 
infheistíochta arna maoiniú faoin tSaoráid 
in ann maoiniú a fháil ó chláir agus 
ionstraimí eile de chuid an Aontais ar 
choinníoll nach gcumhdaíonn an tacaíocht 
sin an costas céanna.

agus go mbeidís mar fhorlíonadh orthu, 
agus san am céanna, ba cheart cistiú 
dúbailte don chaiteachas céanna a 
sheachaint. Go háirithe, ba cheart don 
Choimisiún agus don Bhallstát comhordú 
éifeachtach a áirithiú, ag gach céim den 
phróiseas, chun comhsheasmhacht, 
comhleanúnachas, trédhearcacht, 
comhlántacht agus sineirgíocht i measc 
foinsí cistithe a choimirciú. Chuige sin, ba 
cheart ceangal a bheith ar na Ballstáit an 
fhaisnéis ábhartha maidir le maoiniú reatha 
nó beartaithe an Aontais a chur ar fáil agus 
a bpleananna á gcur faoi bhráid an 
Choimisiúin. Ba cheart go mbeadh 
tacaíocht airgeadais faoin tSaoráid sa 
bhreis ar an tacaíocht a sholáthraítear faoi 
chistí agus cláir eile de chuid an Aontais, 
agus ba cheart go mbeadh tionscadail 
athchóirithe agus infheistíochta arna 
maoiniú faoin tSaoráid in ann maoiniú a 
fháil ó chláir agus ionstraimí eile de chuid 
an Aontais ar choinníoll nach gcumhdaíonn 
an tacaíocht sin an costas céanna.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 35 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Éilíonn téarnamh tapa gheilleagar 
an Aontais infheistíocht i dtionscadail aibí 
lena ngabhann ardacmhainneacht i 
dtaobh tacú le fás, dícharbónú an 
gheilleagair agus poist a chruthú; na 
riachtanais shainaitheanta, an riaráiste 
infheistíochta agus an taisce atá ann 
cheana de thionscadail aibí a fhorbróidh 
bonneagar iompair, roinneann deiseanna 
móra leo ina leith sin.

Leasú 26
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 35 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(35b) Critéir mheasúnaithe lena n-úsáid 
chun measúnú a dhéanamh ar cibé acu a 
chruthaíonn nó nach gcruthaíonn 
tionscadail luach ar leibhéal an Aontais , 
ba cheart iad a fhoilsiú chun meascán de 
chuir chuige náisiúnta a d’fhéadfadh a 
bheith bréagnaitheach nó 
gearrbhreathnaitheach a sheachaint; mar 
shampla, i réimse an iompair 
inbhuanaithe, bheadh tionchar dearfach 
fadtéarmach ar gheilleagar agus sochaí 
an Aontais ag tionscadail a chuireann 
naisc trasteorann chun cinn.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 36

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(36) De bhun mhíreanna 22 agus 23 den 
Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016, is gá an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta arna 
bhunú leis an Rialachán seo a mheas ar 
bhonn na faisnéise arna bailiú trí 
cheanglais faireacháin ar leith, agus ag an 
am céanna ró-rialáil agus ualaí riaracháin a 
sheachaint, go háirithe ar na Ballstáit. Ba 
cheart go mbeadh táscairí intomhaiste san 
áireamh sna ceanglais sin, i gcás inarb 
iomchuí, mar bhonn chun éifeachtaí na n-
ionstraimí sin ar an láthair a mheas.

(36) De bhun mhíreanna 22 agus 23 den 
Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016, is gá an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta arna 
bhunú leis an Rialachán seo a mheas ar 
bhonn na faisnéise arna bailiú trí 
cheanglais faireacháin ar leith, agus ag an 
am céanna ró-rialáil agus ualaí riaracháin a 
sheachaint, go háirithe ar na Ballstáit agus 
ar fhaighteoirí deiridh cistithe ón Aontas. 
Ba cheart go mbeadh príomhtháscairí 
feidhmíochta ar áireamh sna ceanglais sin, 
i gcás inarb iomchuí, mar bhonn le 
haghaidh meastóireacht a dhéanamh ar 
éifeachtaí na n-ionstraimí sin ar an láthair.

Leasú 28
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 37

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(37) Is tráthúil go soláthróidh an 
Coimisiún tuarascáil bhliantúil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide a leagtar amach sa Rialachán seo. 
Ba cheart a áireamh sa tuarascáil sin 
faisnéis maidir leis an dul chun cinn arna 
dhéanamh ag na Ballstáit faoi na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
bhformheas; ba cheart a áireamh sa 
tuarascáil freisin faisnéis maidir le méid na 
bhfáltas a sannadh don tSaoráid faoi 
Ionstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh 
sa bhliain roimhe sin, arna miondealú de 
réir na líne buiséid, agus na méideanna a 
tiomsaíodh trí Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh maidir le baint amach 
cuspóirí na Saoráide.

(37) Is tráthúil go soláthróidh an 
Coimisiún tuarascáil leathbhliantúil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide a leagtar amach sa Rialachán seo. 
Ba cheart a áireamh sa tuarascáil sin 
faisnéis maidir leis an dul chun cinn arna 
dhéanamh ag na Ballstáit faoi na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
bhformheas; ba cheart a áireamh sa 
tuarascáil freisin faisnéis maidir le méid na 
bhfáltas a sannadh don tSaoráid faoi 
Ionstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh 
sa bhliain roimhe sin, arna miondealú de 
réir na líne buiséid, agus na méideanna a 
tiomsaíodh trí Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh maidir le baint amach 
cuspóirí na Saoráide. Ba cheart faisnéis a 
bheith inti freisin maidir leis an dul chun 
cinn atá déanta i dtreo bhaint amach na 
ngarspriocanna aonair, na spriocanna 
agus na dtáscairí comhfhreagracha a 
leagtar amach i bplean téarnaimh agus 
athléimneachta gach Ballstáit.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 39

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(39) Ba cheart don Choimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
atá le cur chun feidhme ag na Ballstáit agus 
an ranníocaíocht chomhfhreagrach a 
leithdháileadh orthu a bhunú trí ghníomh 
cur chun feidhme. Chun coinníollacha 
aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an 
Rialachán seo a chur chun feidhme, ba 
cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 
thabhairt don Choimisiún. Ba cheart go 
bhfeidhmeodh an Coimisiún na 

(39) Ba cheart don Choimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
atá le cur chun feidhme ag na Ballstáit agus 
an ranníocaíocht chomhfhreagrach a 
leithdháileadh orthu a bhunú trí ghníomh 
cur chun feidhme. 
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cumhachtaí cur chun feidhme maidir leis 
na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a ghlacadh agus an 
tacaíocht airgeadais a íoc ar 
chomhlíonadh na ngarspriocanna agus 
na spriocanna ábhartha i gcomhréir le 
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, faoin nós imeachta 
scrúdúcháin sin13. Tar éis gníomh cur 
chun feidhme a ghlacadh, ba cheart go 
bhféadfadh na Ballstát lena mbaineann 
agus an Coimisiún teacht ar chomhaontú 
maidir le socruithe oibríochtúla áirithe de 
chineál teicniúil, ina dtugtar mionsonraí 
ar ghnéithe den chur chun feidhme 
maidir le hamlínte, táscairí le haghaidh 
garspriocanna agus spriocanna, agus 
rochtain ar na sonraí foluiteacha. Chun 
ábharthacht leanúnach na socruithe 
oibríochtúla a cheadú i ndáil leis na dálaí 
atá ann faoi láthair le linn chur chun 
feidhm an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, ba cheart go bhféadfaí 
gnéithe na socruithe teicniúla sin a 
mhodhnú de chomhthoil. 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 socraítear leo 
go háirithe an nós imeachta maidir leis an 
mbuiséad a bhunú agus a chur chun 
feidhme le deontais, soláthar, duaiseanna 
agus cur chun feidhme indíreach, agus 
déantar foráil maidir le seiceálacha i 
dtaobh freagracht gníomhairí airgeadais. 
Ina theannta sin, na rialacha a ghlactar 
ar bhonn Airteagal 322 CFAE, baineann 
siad freisin le cosaint bhuiséad an Aontais 
i gcás easnaimh ghinearálaithe maidir le 
smacht reachta sna Ballstáit, ós rud é gur 
réamhchoinníoll riachtanach urramú an 
smachta reachta i dtaca le bainistíocht 
fhónta airgeadais agus cistiú éifeachtach 
de chuid an Aontais.
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__________________

Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena 
leagtar síos na rialacha agus na 
prionsabail ghinearálta a bhaineann leis 
na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar 
fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme 
ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, 
lch. 13).

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Bunaítear leis an Rialachán seo Saoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta (an 
“tSaoráid”).

Bunaítear leis an Rialachán seo Saoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta 
shealadach (an “tSaoráid”).

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Raon feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, tagróidh sé do réimsí 
beartais a bhaineann le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach, an 
t-aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, 
sláinte, iomaíochas, athléimneacht, 
táirgiúlacht, taighde agus nuálaíocht, fás 
cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach, 
poist agus infheistíocht, agus cobhsaíocht 
na gcóras airgeadais.

Maidir le raon feidhme na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta a 
bhunaítear leis an Rialachán seo, tagrófar 
do réimsí beartais a bhaineann le 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach, leis an aistriú chuig geilleagar 
ciorclach digiteach agus neodrach ó 
thaobh carbóin de faoi 2050, le 
turasóireacht inbhuanaithe, le 
soghluaisteacht inbhuanaithe, le 
bonneagar iompair agus le forbairt 
breoslaí inbhuanaithe malartacha do 
gach modh iompair agus bonneagar 
trasteorann inbhuanaithe go háirithe 
maidir le croíghréasáin TEN-T, córais 
chliste bainistíochta iompair, tiomáint 
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uathrialaitheach, r-shoghluaisteacht, an 
t-aistriú i dtreo hidrigin ghlas, sláinte, 
iomaíochas, athléimneacht, táirgiúlacht, 
oideachas agus scileanna, taighde agus 
nuálaíocht, fás cliste, inbhuanaithe agus 
cuimsitheach, poist agus infheistíocht, an 
comhshaol a chosaint agus astaíochtaí 
gás ceaptha teasa a laghdú, agus 
cobhsaíocht na gcóras airgeadais agus 
margadh inmheánach dea-fheidhmiúil.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach an Aontais a chur chun cinn trí 
athléimneacht agus acmhainn 
choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch na 
géarchéime a mhaolú, agus tacú leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach, 
agus ar an gcaoi sin rannchuidiú le 
hacmhainneacht fáis gheilleagair an 
Aontais a athshlánú i ndiaidh ghéarchéim 
COVID-19, agus le fás inbhuanaithe a chur 
chun cinn.

1. Is é an cuspóir ginearálta a bheidh 
ag an tSaoráid um Théarnamh agus um 
Athléimneacht ná tacú leis an téarnamh 
agus comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta 
agus críochach an Aontais a chur chun cinn 
trí athléimneacht, bonneagar criticiúil 
agus acmhainneacht choigeartaithe na 
mBallstát a fheabhsú, agus na réigiúin is 
forimeallaí á gcur san áireamh, tionchar 
críochach, réigiúnach agus eacnamaíoch 
na géarchéime a mhaolú, lena n-áirítear 
an éagothroime eacnamaíoch a mhaolú 
agus an t-aistriú chuig geilleagar 
ciorclach digiteach atá neodrach ó thaobh 
carbóin de agus, ar an gcaoi sin, 
rannchuidiú le hacmhainneacht fáis agus 
iomaíochas fadtéarmach gheilleagair an 
Aontais a athbhunú, cruthú fostaíochta a 
éascú agus treisiú leis na hiarrachtaí ar 
uasoiliúint agus athoiliúint oibrithe i 
ndiaidh ghéarchéim COVID-19 a chur 
chun cinn, agus fás cliste, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach agus nascacht a chur 
chun cinn, agus fós breisluach na 
tacaíochta airgeadais laistigh den Aontas 
a choinneáil.
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Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Chun an cuspóir ginearálta sin a 
ghnóthú, is é an cuspóir sonrach a bheidh 
ag an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta tacaíocht airgeadais a 
sholáthar do Bhallstáit d'fhonn 
garspriocanna agus spriocanna na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí a 
ghnóthú mar a leagtar amach iad ina gcuid 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta. 
An cuspóir sonrach sin, saothrófar é i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit lena 
mbaineann.

2. Chun an cuspóir ginearálta sin a 
ghnóthú, is é an cuspóir sonrach a bheidh 
ag an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta tacaíocht airgeadais a 
sholáthar do Bhallstáit d'fhonn 
garspriocanna agus spriocanna na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí a 
ghnóthú mar a leagtar amach iad ina gcuid 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta. 
Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh a 
bpleananna téarnaimh agus 
athléimneachta go hiomlán i gcomhréir le 
cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don 
Eoraip, lena gcuideofar leis an 
ngeilleagar a chlaochlú agus lena 
gcuirfear an ceartas sóisialta chun cinn. 
An cuspóir sonrach sin, saothrófar é i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit lena 
mbaineann.

Leasú 34

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) leithdháilfear suas le 10 % den 
mhéid a luaitear i bpointe (a) d’Airteagal 
5(1) chun na Tionscadail lena ngabhann 
Breisluach Eorpach a shonraítear in 
Airteagal 5a a mhaoiniú.

Leasú 35
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 5a
Tionscadail lena ngabhann Breisluach 

Eorpach
Úsáidfear an méid a shonraítear i bpointe 
(ba) d’Airteagal 5(1) chun maoiniú a 
dhéanamh ar Thionscadail lena 
ngabhann Breisluach Eorpach ag a 
bhfuil cumhdach Eorpach acu agus a 
rannchuidíonn go mór leis an aistriú glas 
agus digiteach agus leis an téarnamh 
eacnamaíoch i ndiaidh ghéarchéim 
COVID-19. Déanfaidh Ballstáit 
rannpháirteacha na Tionscadail lena 
ngabhann Breisluach Eorpach a 
thabhairt isteach go comhpháirteach ar 
bhonn tionscadal arna mholadh agus 
déanfaidh an Coimisiún amhlaidh trína 
nós imeachta measúnaithe chun an méid 
leithdháilte a choimirciú. Molfaidh an 
Coimisiún liosta neamh-uileghabhálach 
de thionscadail lena ngabhann 
Breisluach Eorpach ina sonrófar na 
Ballstáit rannpháirteacha, na méideanna, 
na garspriocanna agus na spriocanna.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. De bhun na gcuspóirí a leagtar 
amach in Airteagal 4, ullmhóidh na 
Ballstáit pleananna náisiúnta téarnaimh 
agus athléimneachta. Leagfar amach sna 
pleananna sin clár oibre athchóirithe agus 
infheistíochta an Bhallstáit lena mbaineann 
le haghaidh na tréimhse ceithre bliana 
ina dhiaidh. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta incháilithe le haghaidh 

1. Agus na cuspóirí a leagtar amach in 
Airteagal 4 á saothrú acu, ullmhóidh na 
Ballstáit pleananna náisiúnta téarnaimh 
agus athléimneachta i ndlúthchomhar le 
húdaráis náisiúnta, réigiúnacha agus 
áitiúla agus leis na geallsealbhóirí 
ábhartha go léir. Leagfar amach sna 
pleananna sin clár oibre athchóirithe agus 
infheistíochta an Bhallstáit lena mbaineann 
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cistiúcháin faoin ionstraim sin, bíonn 
bearta le haghaidh athchóirithe agus 
tionscadail infheistíochta poiblí mar chuid 
díobh le pacáiste comhleanúnach.

go dtí an 31 Nollaig 2024. Na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta incháilithe 
le haghaidh cistiúcháin faoin ionstraim sin, 
bíonn bearta le haghaidh athchóirithe agus 
tionscadail infheistíochta poiblí mar chuid 
díobh le pacáiste comhleanúnach.

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, na cinn is ábhartha 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach 
nó a eascraíonn astu go háirithe. Na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta, 
beidh siad comhsheasmhach freisin leis an 
bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit san 
áireamh ina gcláir náisiúnta athchóirithe 
faoin Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
huasdátaithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921, ina bpleananna críochacha 
um aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú 
Cóir22, agus ina gcomhaontuithe 
comhpháirteacha agus cláir oibríochtúla 
faoi chistí an Aontais.

2. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, go háirithe na cinn sin atá 
ábhartha do na réimsí beartais a liostaítear 
faoi Airteagal 3 agus an cuspóir maidir 
leis an aeráidneodracht faoi 2050, agus 
fós an prionsabal 'gan dochar suntasach 
a dhéanamh’ a urramú go hiomlán. Na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta, 
beidh siad comhsheasmhach freisin leis an 
bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit san 
áireamh ina gcláir náisiúnta athchóirithe 
faoin Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
huasdátaithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921, ina bpleananna críochacha 
um aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú 
Cóir22, agus ina gcomhaontuithe 
comhpháirteacha agus cláir oibríochtúla 
faoi chistí an Aontais.

__________________ __________________
21 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.

21 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.

22 […] 22 […]
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Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Ní bheidh caiteachas tomhaltais 
agus caiteachas buiséadach leanúnach 
rialta incháilithe le haghaidh cistiúcháin, 
mura rud é go mbeidh an Ballstát in ann 
a léiriú go mbeidh éifeachtaí 
fadtéarmacha acu i gcomhréir le 
hAirteagal 4, go n-áiritheofar 
inbhuanaitheacht a maoinithe tar éis ré 
na Saoráide, agus nach mbeidh an 
éifeacht dhiúltach ar chomhardú an 
rialtais ach ina héifeacht shealadach, i 
gcomhréir iomlán le Treoir an 
Choimisiúin do Phleananna Téarnaimh 
agus Athléimneachta na mBallstát.

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) míniú ar conas a neartaíonn an 
plean acmhainneacht fáis, cruthú 
fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann, conas a mhaolaíonn sé 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime, agus mar a rannchuidíonn sé 
le feabhas a chur ar chomhtháthú agus ar 
chóineasú sóisialta agus críochach;

(b) míniú ar conas a neartaíonn an 
plean acmhainneacht fáis agus iomaíochas 
fadtéarmach, cruthú post agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta 
an Bhallstáit lena mbaineann, mar a 
chuireann sé forbairt bonneagar iompair 
trasteorann chun cinn, mar a mhaolaíonn 
sé tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime, le béim ar leith ar 
mhicrifhiontair agus ar FBManna is mó 
atá buailte ag an ngéarchéim, agus mar a 
rannchuidíonn sé le feabhas a chur ar 
chomhtháthú agus cóineasú sóisialta agus 
críochach;
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Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) míniú ar an gcaoi a mheastar go 
rannchuideoidh bearta sa phlean leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach 
nó leis na dúshláin atá mar thoradh orthu;

(c) míniú ar conas a mheastar go 
rannchuideoidh na bearta sa phlean leis an 
aistriú chuig geilleagar ciorclach 
digiteach atá neodrach ó thaobh carbóin 
de nó leis na dúshláin a eascróidh astu, go 
háirithe i ndáil le hinfheistíochtaí 
riachtanacha i mbonneagar iompair 
inbhuanaithe agus forbairt breoslaí 
inbhuanaithe malartacha do gach modh 
iompair;

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) míniú ar conas a rannchuidíonn 
na bearta sa phlean leis an gcuspóir 
foriomlán i dtaobh Eoraip atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de a bhaint amach 
faoi 2050 agus an chaoi a n-ailíníonn sé 
leis an bplean náisiúnta fuinnimh agus 
aeráide agus leis na pleananna 
críochacha um aistriú cóir;

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) míniú ar conas a rannchuideoidh 
an plean leis na cuspóirí i dtaobh 
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comhionannas inscne a bhaint amach 
agus éagothroime eacnamaíoch a laghdú;

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

garspriocanna, spriocanna agus 
amchlár táscach atá beartaithe chun na 
hathchóirithe a chur chun feidhme thar 
uastréimhse ceithre bliana, agus na 
hinfheistíochtaí a chur chun feidhme thar 
uastréimhse seacht mbliana;

garspriocanna, spriocanna agus 
amchlár táscach atá beartaithe chun na 
hathchóirithe a chur chun feidhme thar 
uastréimhse ceithre bliana, agus na 
hinfheistíochtaí a chur chun feidhme thar 
uastréimhse seacht mbliana, cé is moite 
d’infheistíochtaí casta bonneagair a 
mbíonn tréimhsí ama níos faide ag 
teastáil uathu lena gcur i gcrích;

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe j a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ja) dearbhú nach dtabharfar cúnamh 
airgeadais ach do ghnóthais a 
urramaíonn na comhaontuithe 
comhchoiteanna is infheidhme agus nach 
bhfuil cláraithe i dtearmainn cánach mar 
a liostaítear ar liosta an Aontais Eorpaigh 
de dhlínsí cánach neamh-chomhoibríocha 
de chuid na Comhairle;

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – an chuid réamhráiteach
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar thábhacht agus ar chomhleanúnachas an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta agus 
a gcuireann sé leis an aistriú glas agus leis 
an aistriú digiteach, agus chun na críche 
sin, cuirfidh sé na critéir seo a leanas san 
áireamh:

3. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar thábhacht agus comhleanúnachas an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta, 
agus ar a rannchuidiú leis an aistriú chuig 
geilleagar ciorclach digiteach atá 
neodrach ó thaobh carbóin de, agus 
cuirfidh sé san áireamh, chun na críche sin, 
na critéir seo a leanas:

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis na 
haistrithe glasa agus digiteacha nó le 
haghaidh a thabhairt ar na dúshláin a 
eascraíonn astu;

an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis an 
aistriú chuig geilleagar ciorclach 
digiteach atá neodrach ó thaobh carbóin 
de nó le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin 
atá mar thoradh orthu agus le slí a 
sholáthar le haghaidh bonneagar 
inbhuanaithe agus athléimneach;

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) an rannchuidíonn an plean leis an 
gcuspóir foriomlán i dtaobh Eoraip atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach faoi 2050 agus an chaoi a 
ailíníonn sé le plean náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide agus pleananna críochacha 
um aistriú cóir an Bhallstáit;

Leasú 48
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) an rannchuidíonn an plean leis an 
gcuspóir i dtaobh comhionannas inscne a 
bhaint amach agus éagothroime 
eacnamaíoch a laghdú;

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
laistigh de cheithre mhí ó thíolacadh 
oifigiúil an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta ag an mBallstát, trí bhíthin 
gníomh cur chun feidhme. I gcás ina 
mbeidh toradh dearfach ar an measúnú a 
dhéanfaidh an Coimisiún ar phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, leagfar 
amach leis an gcinneadh sin na 
hathchóirithe agus na tionscadail 
infheistíochta a bheidh le cur chun feidhme 
ag an mBallstát, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna, agus an 
ranníocaíocht a leithdháilfear i gcomhréir 
le hAirteagal 11.

1. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
laistigh de dhá mhí ó thíolacadh oifigiúil 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta 
ag an mBallstát, trí bhíthin gníomh 
tarmligthe. Glacfar an cinneadh de réir 
na meastóireachta ar an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta agus ar 
an gcumarsáid leis an mBallstát lena 
mbaineann, lena n-áirítear ceartúcháin a 
d’fhéadfadh a bheith ann. I gcás ina 
mbeidh toradh dearfach ar an measúnú a 
dhéanfaidh an Coimisiún ar phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, leagfar 
amach leis an gcinneadh sin na 
hathchóirithe agus na tionscadail 
infheistíochta a bheidh le cur chun feidhme 
ag an mBallstát, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna, agus an 
ranníocaíocht a leithdháilfear i gcomhréir 
le hAirteagal 11.

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 4 – pointe a
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

an ranníocaíocht atá le híoc i 
dtráthchodanna nuair a bheidh na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha 
arna sainaithint curtha chun feidhme go 
sásúil ag an mBallstát i ndáil le cur chun 
feidhme an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta;

an ranníocaíocht atá le híoc i 
dtráthchodanna nuair a bheidh na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha 
arna sainaithint curtha chun feidhme go 
hiomlán, den chuid is mó nó go páirteach 
ag an mBallstát i ndáil le cur chun feidhme 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta;

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún 
measúnú diúltach ar phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, cuirfidh sé an measúnú sin 
agus réasúnú cuí leis in iúl laistigh de 
cheithre mhí ó thíolacadh an togra ag an 
mBallstát.

5. I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún 
measúnú diúltach ar phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, cuirfidh sé an measúnú sin 
agus réasúnú cuí leis in iúl laistigh de dhá 
mhí ó thíolacadh an togra ag an mBallstát. 
Féadfaidh an Ballstát lena mbaineann 
plean téarnaimh agus athléimneachta eile 
a chur isteach agus féadfaidh sé an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil a 
úsáid freisin.

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Déanfar na gníomhartha cur chun 
feidhme dá dtagraítear i míreanna 1 agus 
2 den Airteagal seo a ghlacadh i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 27(2).

scriosta
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Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina measann an Coimisiún go 
bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh ar 
an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
de bharr na gcúiseanna arna gcur chun cinn 
ag an mBallstát lena mbaineann, déanfaidh 
an Coimisiún an plean nua a mheas i 
gcomhréir le forálacha Airteagal 16, agus 
glacfaidh sé cinneadh nua i gcomhréir le 
hAirteagal 17 laistigh de cheithre mhí ó 
thíolacadh oifigiúil na hiarrata.

2. I gcás ina measann an Coimisiún go 
bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh ar 
an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
de bharr na gcúiseanna arna gcur chun cinn 
ag an mBallstát lena mbaineann, déanfaidh 
an Coimisiún an plean nua a mheas i 
gcomhréir le forálacha Airteagal 16, agus 
glacfaidh sé cinneadh nua i gcomhréir le 
hAirteagal 17 laistigh de dhá mhí ó 
thíolacadh oifigiúil na hiarrata.

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás ina measann an Coimisiún 
nach bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh 
ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta de bharr na gcúiseanna arna 
gcur chun cinn ag an mBallstát lena 
mbaineann, diúltóidh an Coimisiún don 
iarraidh laistigh de cheithre mhí óna 
tíolacadh oifigiúil, tar éis dó deis a 
thabhairt don Bhallstát lena mbaineann a 
chuid barúlacha a chur i láthair laistigh de 
mhí amháin ó chonclúidí an Choimisiúin a 
chur in iúl.

3. I gcás ina measann an Coimisiún 
nach bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh 
ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta de bharr na gcúiseanna arna 
gcur chun cinn ag an mBallstát lena 
mbaineann, diúltóidh an Coimisiún don 
iarraidh laistigh de dhá mhí óna tíolacadh 
oifigiúil, tar éis dó deis a thabhairt don 
Bhallstát lena mbaineann a chuid barúlacha 
a chur i láthair laistigh de mhí amháin ó 
chonclúidí an Choimisiúin a chur in iúl.

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 3 – fomhír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ar na garspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha comhaontaithe a chur i 
gcrích atá sonraithe sa phlean téarnaimh 
agus athléimneachta arna fhormheas i 
ngníomh cur chun feidhme an 
Choimisiúin, cuirfidh an Ballstát lena 
mbaineann iarraidh chuí-réasúnaithe ar 
íocaíocht na ranníocaíochta agus, i gcás 
inarb ábhartha, ar íocaíocht an tráinse 
iasachta faoi bhráid an Choimisiúin. 
Féadfaidh Ballstáit iarrataí den sórt sin a 
thíolacadh don Choimisiún ar bhonn 
débhliantúil. Déanfaidh an Coimisiún, 
laistigh de dhá mhí ón am ar cuireadh 
isteach an iarraidh, measúnú ar cibé ar 
cuireadh chun feidhme go sásúil na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha 
a leagtar amach sa chinneadh dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1) nó nár cuireadh. Chun 
críocha an mheasúnaithe, cuirfear an 
socrúchán oibríochtúil dá dtagraítear in 
Airteagal 17(6) san áireamh freisin. 
Féadfaidh saineolaithe cúnamh a thabhairt 
don Choimisiún.

3. Ar na garspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha comhaontaithe a chur i 
gcrích atá sonraithe sa phlean téarnaimh 
agus athléimneachta arna fhormheas i 
ngníomh tarmligthe an Choimisiúin, 
cuirfidh an Ballstát lena mbaineann 
iarraidh chuí-réasúnaithe ar íocaíocht na 
ranníocaíochta agus, i gcás inarb ábhartha, 
ar íocaíocht an tráinse iasachta faoi bhráid 
an Choimisiúin. Féadfaidh Ballstáit iarrataí 
den sórt sin a thíolacadh don Choimisiún ar 
bhonn débhliantúil. Déanfaidh an 
Coimisiún, laistigh de dhá mhí ón am ar 
cuireadh isteach an iarraidh, measúnú ar 
cibé ar cuireadh chun feidhme go sásúil na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha 
a leagtar amach sa chinneadh dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1) nó nár cuireadh. Chun 
críocha an mheasúnaithe, cuirfear an 
socrúchán oibríochtúil dá dtagraítear in 
Airteagal 17(6) san áireamh freisin. 
Féadfaidh saineolaithe cúnamh a thabhairt 
don Choimisiún.

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 19a
An Smacht Reachta

1. Níl cistiú faoin tsaoráid 
athléimneachta indéanta ach amháin 
mura bhfuil easnaimh ghinearálta sna 
Ballstáit a mhéid a bhaineann leis an 
smacht reachta. Déanfaidh an Coimisiún 
breithniú i dtaobh cé acu atá nó nach 
bhfuil aon sáruithe á ndéanamh ar 
Airteagal 19a(2) nó ar Airteagal 19a(3) 
agus measúnú á dhéanamh aige i dtaobh 
cibé acu atá nó nach bhfuil na Ballstáit 
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incháilithe chun cistiú a fháil faoin 
tsaoráid athléimneachta.
2. I gcás ina ndéanann siad difear do 
phrionsabail na bainistíochta fónta 
airgeadais nó do chosaint leasanna 
airgeadais an Aontais, nó ina bhfuil an 
baol ann go ndéanfaidh siad difear dóibh, 
measfar, go háirithe, gur easnaimh 
ghinearálaithe iad seo a leanas i ndáil leis 
an smacht reachta:
 neamhspleáchas na mbreithiúna a 
chur i mbaol, lena n-áirítear aon 
teorannú a dhéanamh ar an gcumas 
feidhmeanna breithiúnacha a dhéanamh 
go huathrialach trí idirghabháil 
sheachtrach a dhéanamh i ráthaíochtaí 
neamhspleáchais, trí shrian a chur le 
breithiúnas faoi ordú seachtrach, trí 
athbhreithniú a dhéanamh go treallach ar 
rialacha maidir le ceapadh nó téarmaí 
seirbhíse pearsanra bhreithiúnaigh, trí 
thionchar a imirt ar phearsanra 
breithiúnach ar bhealach ar bith a 
gcuirtear as dá neamhchlaontacht nó trí 
chur isteach ar neamhspleáchas nó trí 
chur isteach ar neamhspleáchas 
aturnaetha;
 gan cinntí treallacha nó 
neamhdhleathacha ag údaráis phoiblí, 
lena n-áirítear cinntí údarás 
forfheidhmithe dlí, a chosc, a cheartú 
agus smachtbhannaí a fhorchur ina leith, 
acmhainní airgeadais agus daonna a 
choinneáil siar a dhéanann difear dá 
bhfeidhmiú cuí nó gan a áirithiú nach 
bhfuil coinbhleachtaí leasa ann;
 teorainn a chur le hinfhaighteacht 
agus éifeachtacht leigheasanna dlí, lena 
n-áirítear trí rialacha nós imeachta 
sriantacha, gan breithiúnais a chur chun 
feidhme, nó teorainn a chur le 
himscrúdú, ionchúiseamh nó 
smachtbhannaí ar sháruithe ar an dlí;
 acmhainneacht riaracháin 
Ballstáit a chur i mbaol maidir leis na 
hoibleagáidí a ghabhann le ballraíocht 
den Aontas a urramú, lena n-áirítear an 
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acmhainneacht chun na rialacha, na 
caighdeáin agus na beartais, ar corpas 
dhlí an Aontais iad, a chur chun feidhme 
go héifeachtach;
 bearta a lagaíonn cosaint na 
cumarsáide rúnda idir an dlíodóir agus 
an cliant.
3. Ní bheidh Ballstáit atá faoi réir 
nós imeachta i gcomhréir le hAirteagal 7 
CFAE incháilithe ach chun 25 % den 
ranníocaíocht airgeadais arna cinneadh i 
gcomhréir le hAirteagal 19 a fháil.

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tuairisceoidh an Ballstát lena mbaineann 
ar bhonn ráithiúil laistigh de phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh ar an dul chun cinn a 
rinneadh chun na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a ghnóthú, lena n-
áitítear an socrúchán oibríochtúil dá 
dtagraítear in Airteagal 17(6). Chuige sin, 
léireofar go hiomchuí tuarascálacha 
ráithiúla na mBallstát sna Cláir Náisiúnta 
Athchóirithe a n-úsáidfear mar uirlis chun 
dul chun cinn a thuairisciú i dtreo na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta a 
thabhairt chun críocha.

Tuairisceoidh an Ballstát lena mbaineann 
ar bhonn ráithiúil laistigh de phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh ar an dul chun cinn a 
rinneadh chun na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a ghnóthú, lena n-
áitítear an socrúchán oibríochtúil dá 
dtagraítear in Airteagal 17(6) agus 
garspriocanna agus spriocanna aonair 
atá beartaithe, maille leis na táscairí 
gaolmhara, a bhaint amach. Chuige sin, 
léireofar go hiomchuí tuarascálacha 
ráithiúla na mBallstát sna Cláir Náisiúnta 
Athchóirithe a n-úsáidfear mar uirlis chun 
dul chun cinn a thuairisciú i dtreo na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta a 
thabhairt chun críocha.

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tarchuirfidh an Coimisiún na 1. Tarchuirfidh an Coimisiún na 



RR\1217780GA.docx 267/435 PE655.950v03-00

GA

pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas i ngníomh cur chun 
feidhme an Choimisiún i gcomhréir le 
hAirteagal 17 chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle gan moill 
mhíchuí. Féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann a iarraidh ar an gCoimisiún 
faisnéis íogair nó rúnda a fholú, dá gcuirfí 
leas poiblí an Bhallstáit i mbaol dá nochtfaí 
í.

pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas i ngníomh tarmligthe an 
Choimisiún i gcomhréir le hAirteagal 17 
chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle aon mhí amháin ar a dhéanaí 
tar éis iad a fháil. Féadfaidh an Ballstát 
lena mbaineann a iarraidh ar an 
gCoimisiún faisnéis íogair nó rúnda a 
fholú, dá gcuirfí leas poiblí an Bhallstáit i 
mbaol dá nochtfaí í. I gcás den sórt sin, ba 
cheart don Choimisiún idirchaidreamh a 
dhéanamh leis an bParlaimint agus leis 
an gComhairle maidir le conas is féidir an 
fhaisnéis arna cur in eagar a chur ar fáil 
do na comhreachtóirí ar bhealach rúnda.

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 –mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

a áirithiú go bhfuil comhlántacht, 
sineirgíocht, comhleanúnachas agus 
comhsheasmhacht idir ionstraimí éagsúla 
ar leibhéal an Aontais, ar an leibhéal 
náisiúnta, agus, i gcás inarb iomchuí, ar an 
leibhéal réigiúnach, go háirithe i ndáil le 
bearta arna maoiniú le cistí de chuid an 
Aontais, le linn chéim na pleanála agus le 
linn chéim an chur chun feidhme;

a áirithiú go bhfuil comhlántacht, 
sineirgíocht, comhleanúnachas agus 
comhsheasmhacht idir ionstraimí éagsúla 
ar leibhéal an Aontais, ar an leibhéal 
náisiúnta, agus, i gcás inarb iomchuí, ar an 
leibhéal réigiúnach agus áitiúil, go háirithe 
i ndáil le bearta arna maoiniú le cistí de 
chuid an Aontais, le linn chéim na pleanála 
agus le linn chéim an chur chun feidhme;

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) dlúthchomhar a áirithiú idir iad siúd 
atá freagrach as cur chun feidhme ar 
leibhéal an Aontais, ar an leibhéal náisiúnta 
agus, i gcás inarb iomchuí, ar an leibhéal 
réigiúnach chun cuspóirí na n-ionstraimí a 
bhunaítear faoin Rialachán seo a ghnóthú.

(c) dlúthchomhar a áirithiú idir iad siúd 
atá freagrach as cur chun feidhme ar 
leibhéal an Aontais, ar an leibhéal náisiúnta 
agus, i gcás inarb iomchuí, ar an leibhéal 
réigiúnach agus áitiúil chun cuspóirí na n-
ionstraimí a bhunaítear faoin Rialachán seo 
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a ghnóthú.

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) críochnú tapa tionscadal aibí lena 
roinneann ardacmhainneacht maidir le 
tacú le fás, poist a chruthú, agus 
neodracht ó thaobh carbóin de a bhaint 
amach agus ag a mbeidh tionchar 
dearfach buan ar an ngeilleagar agus ar 
an tsochaí a chur chun cinn. agus

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 1 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) critéir mheasúnaithe a fhoilsiú 
chun tionscadail a thomhas de réir an 
bhreisluacha de chuid an Aontais a 
ghabhann leo agus tosaíocht a thabhairt 
dá gcríochnú;

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Agus measúnú á dhéanamh aige ar chláir 
athléimneachta agus téarnaimh na 
mBallstát, spreagfaidh an Coimisiún 
tionscadail ar de chineál trasteorann iad 
agus a nascann dhá Bhallstát nó níos mó 
le chéile, agus tabharfaidh sé tosaíocht 
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dóibh.

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tuarascáil bhliantúil Tuarascáil leathbhliantúil

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil 
bhliantúil ar fáil do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle maidir le cur chun 
feidhme na Saoráide, mar a leagtar amach 
sa Rialachán seo.

1. Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil 
phoiblí leathbhliantúil a sholáthar do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide a leagtar amach sa Rialachán seo.

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Áireofar sa tuarascáil bhliantúil 
faisnéis faoin dul chun cinn a rinneadh le 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
na mBallstát lena mbaineann faoin 
tSaoráid.

2. Áireofar sa tuarascáil 
leathbhliantúil faisnéis faoin dul chun cinn 
a rinneadh le pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta na mBallstát lena 
mbaineann faoin tSaoráid.

Leasú 67



PE655.950v03-00 270/435 RR\1217780GA.docx

GA

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Áireofar sa tuarascáil bhliantúil 
faisnéis faoin méid seo a leanas freisin:

3. Áireofar sa tuarascáil 
leathbhliantúil faisnéis faoin méid seo a 
leanas freisin:

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 –mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Méid na bhfáltas a shanntar don 
tSaoráid faoi Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh sa bhliain roimhe agus a 
mhiondealaítear de réir líne bhuiséid, agus

Méid na bhfáltas a shanntar don 
tSaoráid faoi Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh sa bhliain roimhe agus a 
mhiondealaítear de réir líne bhuiséid agus 
de réir an Bhallstáit, agus

Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Sa tuarascáil mheastóireachta 
déanfar measúnú, go háirithe, ar a mhéid a 
gnóthaíodh na cuspóirí, éifeachtúlacht 
úsáid na n-acmhainní agus ar an 
mbreisluach Eorpach. Déanfar breithniú 
inti freisin ar ábharthacht leanúnach na 
gcuspóirí agus na ngníomhaíochtaí uile.

2. Sa tuarascáil mheastóireachta 
déanfar measúnú, go háirithe, ar a mhéid a 
gnóthaíodh na cuspóirí, ar éifeachtúlacht 
úsáid na n-acmhainní agus ar an 
mbreisluach Eorpach, ar oiriúnacht na 
bhforálacha coinníollachta chomh maith 
le measúnú ar rioscaí guaise morálta. 
Déanfar breithniú inti freisin ar ábharthacht 
leanúnach na gcuspóirí agus na 
ngníomhaíochtaí uile.

Leasú 70
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón 
Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht 
an chistithe, go háirithe nuair a bhíonn na 
gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú, 
trí fhaisnéis spriocdhírithe atá 
comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí 
éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an 
pobal.

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón 
Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht 
an chistithe, agus feathal an Aontais 
maille leis an tagairt don "tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta" lena 
dtacaítear leis na gníomhaíochtaí, as líne 
agus ar líne araon, á léiriú acu, agus trí 
fhaisnéis spriocdhírithe atá 
comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí 
éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an 
pobal.

Leasú 71

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Cuirfidh an Coimisiún chun 
feidhme gníomhaíochtaí faisnéise agus 
cumarsáide a bhaineann leis na 
hionstraimí arna mbunú leis an Rialachán 
seo, chomh maith lena ngníomhaíochtaí 
agus lena dtorthaí. Leis na hacmhainní 
airgeadais arna leithdháileadh ar ionstraimí 
arna mbunú leis an Rialachán seo, 
rannchuideofar le cumarsáid 
chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an 
Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad sin 
leis na cuspóirí dá dtagraítear in 
Airteagal 4.

2. Déanfaidh an Coimisiún 
gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide 
a chur chun feidhme ar bhealach atá 
áisiúil don úsáideoir, chun feasacht a 
ardú i measc saoránach, gnólachtaí, go 
háirithe FBManna agus riaracháin 
phoiblí faoi na hacmhainní airgeadais 
arna soláthar trí na hionstraimí a 
bhunaítear leis an Rialachán, chomh maith 
le gníomhaíochtaí agus torthaí an 
Rialacháin sin. Leis na hacmhainní 
airgeadais arna leithdháileadh ar ionstraimí 
arna mbunú leis an Rialachán seo, 
rannchuideofar le cumarsáid 
chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an 
Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad sin 
leis na cuspóirí dá dtagraítear in 
Airteagal 4.
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Leasú 72

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Agus na gníomhaíochtaí agus a 
dtorthaí á gcur chun cinn acu, déanfaidh 
faighteoirí cistithe ón Aontas Feisirí de 
Pharlaimint na hEorpa arb as an réigiún 
céanna leis na faighteoirí dóibh a 
rannpháirtiú.

Leasú 73

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tabharfaidh coiste cúnamh don 
Choimisiún. Beidh an coiste sin ina 
choiste de réir bhrí Rialachán (AE) 
Uimh. 182/2011.

scriosta

Leasú 74

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina ndéantar tagairt don 
mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de 
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

scriosta

Leasú 75
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir le hAirteagal 16(3), déanfaidh 
an Coimisiún measúnú ar thábhacht agus ar 

I gcomhréir le hAirteagal 16(3), déanfaidh 
an Coimisiún measúnú ar thábhacht agus ar 
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chomhleanúnachas na bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta, agus ar a 
rannchuidiú leis na haistrithe glasa agus 
digiteacha, agus cuirfidh sé san áireamh 
chun na críche sin na critéir seo a leanas:

chomhleanúnachas na bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta, agus ar a 
rannchuidiú leis an aistriú chuig geilleagar 
ciorclach digiteach atá neodrach ó thaobh 
carbóin de, agus cuirfidh sé san áireamh 
chun na críche sin na critéir seo a leanas:

Leasú 76

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis na 
haistrithe glasa agus digiteacha nó le 
haghaidh a thabhairt ar na dúshláin a 
eascraíonn astu;

an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis an 
aistriú chuig geilleagar ciorclach 
digiteach atá neodrach ó thaobh carbóin 
de nó le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin 
atá mar thoradh orthu;

Leasú 77

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) an rannchuidíonn an plean leis na 
cuspóirí i dtaobh comhionannas inscne a 
bhaint amach agus éagothroime 
eacnamaíoch a laghdú;

Leasú 78

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

an meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 

an meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
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héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 
cruthú post, agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit a 
neartú, le tionchar eacnamaíoch agus 
sóisialta na géarchéime a mhaolú, agus leis 
an gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta 
agus críochach a fheabhsú;

héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 
cruthú post, agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit a 
neartú, le tionchar eacnamaíoch agus 
sóisialta na géarchéime a mhaolú, leis an 
turasóireacht a neartú agus leis an 
gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a fheabhsú;

Leasú 79

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 2 – mír 1 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(fa) an bhfuil bearta sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta chun 
bonneagar a neartú agus chun feabhas a 
chur ar nascacht agus ar iompar;

Leasú 80

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.1 – mír 1 – fomhír 4 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— Is freagairt chuimsitheach agus 
leormhaith atá sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta ar chás eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit lena mbaineann;

— Is freagairt chuimsitheach agus 
leormhaith atá sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta ar chás eacnamaíoch, 
comhshaoil agus sóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann;

Leasú 81

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.1 – mír 1 – fomhír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

A – Rannchuidíonn an plean téarnaimh A – Rannchuidíonn an plean téarnaimh 
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agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar dhúshláin arna 
n-aithint sna moltaí tírshonracha, nó i 
ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh go 
hoifigiúil ag an gCoimisiún sa Seimeastar 
Eorpach, agus is freagairt chuimsitheach 
agus leormhaith atá sa phlean ar chás 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann.

agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar dhúshláin arna 
n-aithint sna moltaí tírshonracha, nó i 
ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh go 
hoifigiúil ag an gCoimisiún sa Seimeastar 
Eorpach, agus is freagairt chuimsitheach 
agus leormhaith atá sa phlean ar chás 
eacnamaíoch, comhshaoil agus sóisialta an 
Bhallstáit lena mbaineann.

Leasú 82

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.1 – mír 1 – fomhír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

B – Rannchuidíonn an plean téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt go páirteach ar dhúshláin arna n-
aithint sna moltaí tírshonracha, nó i 
ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh go 
hoifigiúil ag an gCoimisiún sa Seimeastar 
Eorpach, agus is freagairt nach leor ach go 
páirteach atá sa phlean ar chás 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann.

B – Rannchuidíonn an plean téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt go páirteach ar dhúshláin arna n-
aithint sna moltaí tírshonracha, nó i 
ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh go 
hoifigiúil ag an gCoimisiún sa Seimeastar 
Eorpach, agus is freagairt nach leor ach go 
páirteach atá sa phlean ar chás 
eacnamaíoch, comhshaoil agus sóisialta an 
Bhallstáit lena mbaineann.

Leasú 83

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.1 – mír 1 – fomhír 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

C – Ní rannchuidíonn an plean téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin arna n-aithint sna 
moltaí tírshonracha, nó i ndoiciméid 
ábhartha eile arna nglacadh go hoifigiúil ag 
an gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach, 
agus ní freagairt leormhaith atá sa phlean 
ar chás eacnamaíoch agus sóisialta an 
Bhallstáit lena mbaineann.

C – Ní rannchuidíonn an plean téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin arna n-aithint sna 
moltaí tírshonracha, nó i ndoiciméid 
ábhartha eile arna nglacadh go hoifigiúil ag 
an gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach, 
agus ní freagairt leormhaith atá sa phlean 
ar chás eacnamaíoch, comhshaoil agus 
sóisialta an Bhallstáit lena mbaineann.
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Leasú 84

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.2 Tá bearta sa phlean a rannchuidíonn 
go héifeachtach leis na haistrithe glasa 
agus digiteacha nó le haghaidh a thabhairt 
ar na dúshláin a eascraíonn astu.

2.2 Tá bearta sa phlean lena 
rannchuidítear go héifeachtach leis an 
aistriú chuig geilleagar ciorclach 
digiteach atá neodrach ó thaobh carbóin 
de agus le bonneagar inbhuanaithe agus 
athléimneach a fhorbairt nó chun aghaidh 
a thabhairt ar na dúshláin a eascraíonn astu.

Leasú 85

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.4 Meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 
cruthú post, agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit a 
neartú, le tionchar eacnamaíoch agus 
sóisialta na géarchéime a mhaolú, agus leis 
an gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta 
agus críochach a fheabhsú;

2.4 Meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 
cruthú post, agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit a 
neartú, le tionchar eacnamaíoch agus 
sóisialta na géarchéime a mhaolú, agus leis 
an gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta 
agus críochach agus a bhonneagar a 
fheabhsú;
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM RIALÚ BUISÉADACH

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

ar an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Monika Hohlmeier
RÉASÚNÚ GEARR

Is ionstraim uathúil í an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta chun aghaidh a thabhairt ar 
shuaitheadh gan fasach do AE de dheasca phaindéim COVID-19. Tá sí ina cruthúnas 
inláimhsithe do shaoránaigh AE go léiríonn AE dlúthpháirtíocht leo siúd is mó atá buailte ag 
an bpaindéim agus go n-oibríonn sé ar mhaithe le todhchaí níos fearr agus níos láidre. Ní leor 
an togra reatha, áfach, maidir le leasanna airgeadais an Aontais a chosaint, rud a d’fhéadfadh 
muinín shaoránaigh an Aontais a chreimeadh. Tá sé mar aidhm ag tograí an Choiste um Rialú 
Buiséid na heasnaimh sin a leigheas trí thagairt a dhéanamh do thábhacht an smachta reachta, 
trí aghaidh a thabhairt ar cheist na neamhrialtachtaí agus na calaoise agus trí níos mó béime a 
leagan ar bhainistíocht fhónta airgeadais.

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 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020 tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach chomhordaithe ag teastáil ón 
Aontas chun déileáil leis na hiarmhairtí 

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020 tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach chomhordaithe ag teastáil ón 
Aontas chun déileáil leis na hiarmhairtí 
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tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta a 
bheidh ann do na Ballstáit uile. Méadaíodh 
go mór na dúshláin atá ceangailte leis an 
gcomhthéacs déimeagrafach de dheasca 
COVID-19. Thaispeáin an phaindéim 
COVID-19 atá ann faoi láthair agus an 
ghéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais a 
bhí ann roimhe seo go gcabhraíonn sé le 
Ballstáit freagairt níos éifeachtúla do 
thurraingí agus téarnamh uathu ar bhealach 
níos tapa má fhorbraíonn siad geilleagair 
agus córais airgeadais atá iontaofa agus 
athléimneach agus atá tógtha ar struchtúir 
láidre eacnamaíocha agus shóisialta. 
Braithfidh iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
thapa a thiocfadh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar laigí struchtúracha na 
ngeilleagar agus lena gcuirfear lena n-
athléimneacht bunriachtanach chun na 
geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 
breise ar éagsúlachtaí san Aontas a 
sheachaint.

tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta a 
bheidh ann do na Ballstáit uile. Méadaíodh 
go mór na dúshláin atá ceangailte leis an 
gcomhthéacs déimeagrafach de dheasca 
COVID-19. Thaispeáin an phaindéim 
COVID-19 atá ann faoi láthair agus an 
ghéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais a 
bhí ann roimhe seo go gcabhraíonn sé le 
Ballstáit freagairt níos éifeachtúla do 
thurraingí agus téarnamh uathu ar bhealach 
níos tapa má fhorbraíonn siad geilleagair 
agus córais airgeadais atá iontaofa agus 
athléimneach agus atá tógtha ar struchtúir 
láidre eacnamaíocha agus shóisialta. 
Braithfidh iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
thapa a thiocfadh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
feabhsaithe fáis agus infheistíochtaí 
inbhuanaithe lena dtabharfar aghaidh ar 
laigí struchtúracha na ngeilleagar agus lena 
gcuirfear lena n-athléimneacht 
bunriachtanach chun na geilleagair a chur 
ar ais ar bhealach an téarnaimh 
inbhuanaithe agus chun méadú breise ar 
éagsúlachtaí san Aontas a sheachaint.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Tá cur chun feidhme na n-
athchóirithe lena rannchuidítear le 
hardleibhéal athléimneachta a bhaint 
amach sna geilleagair intíre, lena 
neartaítear an acmhainn choigeartaithe 
agus lena mbaintear leas as an 
acmhainneacht fáis ar cheann de na 
tosaíochtaí beartais atá ag an Aontas. Mar 
sin, tá siad ríthábhachtach chun an 

(5) Tá cur chun feidhme na n-
athchóirithe feabhasaithe fáis lena 
rannchuidítear le hardleibhéal 
athléimneachta a bhaint amach sna 
geilleagair intíre, lena neartaítear an 
acmhainn choigeartaithe agus lena 
mbaintear leas as an acmhainneacht fáis ar 
cheann de na tosaíochtaí beartais atá ag an 
Aontas. Mar sin, tá siad ríthábhachtach 
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téarnamh ar chur ar bhealach na 
hinbhuanaitheachta agus tacú le próiseas an 
chóineasaithe eacnamaíoch agus shóisialta 
an mbonn aníos. Tá sé seo níos riachtanaí 
fós i ndiaidh ghéarchéim na paindéime 
chun an bealach a réiteach le haghaidh 
téarnamh tapa.

chun an téarnamh ar chur ar bhealach na 
hinbhuanaitheachta agus tacú le próiseas an 
chóineasaithe eacnamaíoch agus shóisialta 
an mbonn aníos. Tá sé seo níos riachtanaí 
fós i ndiaidh ghéarchéim na paindéime 
chun an bealach a réiteach le haghaidh 
téarnamh tapa.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar infheistíocht le linn 
géarchéimeanna. Mar sin féin, tá sé 
riachtanach tacú le hinfheistíocht sa chás 
áirithe seo chun dlús a chur leis an 
téarnamh agus an acmhainneacht fáis 
fhadtéarmach a neartú. Tá sé tábhachtach 
infheistiú i dteicneolaíochtaí, acmhainní 
agus próisis ghlasa agus dhigiteacha atá 
dírithe ar chuidiú leis an aistriú chuig 
fuinneamh glan, borradh a chur faoin 
éifeachtúlacht fuinnimh i dtithíocht agus in 
earnálacha ríthábhachtacha eile an 
gheilleagair chun fás inbhuanaithe a bhaint 
amach agus poist a chruthú. Cuideoidh sé 
leis an Aontas chomh maith a bheith níos 
athléimní agus níos neamhspleáiche trí 
phríomhshlabhraí soláthair a éagsúlú.

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar an infheistíocht 
inbhuanaithe le linn géarchéimeanna. Mar 
sin féin, tá sé riachtanach tacú le 
hinfheistíocht sa chás áirithe seo chun dlús 
a chur leis an téarnamh agus an 
acmhainneacht fáis fhadtéarmach a neartú. 
Tá sé tábhachtach infheistiú i 
dteicneolaíochtaí, acmhainní agus próisis 
ghlasa agus dhigiteacha atá dírithe ar 
chuidiú leis an aistriú chuig fuinneamh 
glan, borradh a chur faoin éifeachtúlacht 
fuinnimh i dtithíocht agus in earnálacha 
ríthábhachtacha eile an gheilleagair chun 
fás inbhuanaithe a bhaint amach agus poist 
a chruthú. Cuideoidh sé leis an Aontas 
chomh maith a bheith níos athléimní agus 
níos neamhspleáiche trí phríomhshlabhraí 
soláthair a éagsúlú.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ba cheart athléimneacht agus 
téarnamh araon a bhaint amach trí 
mhaoiniú a dhéanamh ar shé 
phríomhréimse beartais, eadhon an t-
aistriú glas, an claochlú digiteach, 
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comhtháthú agus cóineasú eacnamaíoch, 
táirgiúlacht agus iomaíochas, 
comhtháthú agus cóineasú sóisialta, 
athléimneacht institiúideach agus bearta 
institiúideacha chun a áirithiú nach 
“glúin faoi dhianghlasáil” a bheidh sa 
chéad ghlúin eile d’Eorpaigh.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6b) Athchóirithe agus infheistíochtaí 
atá dírithe ar chomhtháthú agus cóineasú 
eacnamaíoch agus táirgiúlacht a mhéadú, 
ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide 
(FBManna), ar an Margadh Aonair a 
neartú, ar iomaíochas, ar chomhtháthú 
sóisialta agus ar an mbochtaineacht a 
chomhrac, tá siad ríthábhachtach chun a 
chur ar chumas ár ngeilleagar téarnamh 
a dhéanamh agus fós gan aon duine a 
fhágáil ar lár.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Níl aon ionstraim ann, faoi láthair, 
lena ndéantar foráil do thacaíocht dhíreach 
airgeadais atá ceangailte le torthaí a bhaint 
amach agus cur chun feidhme athchóirithe 
agus infheistíochtaí poiblí ó na Ballstáit 
mar fhreagairt ar dhúshláin arna sainaithint 
sa Seimeastar Eorpach, agus chun tionchar 
fadtéarmach a bheith aige ar tháirgiúlacht 
agus athléimneacht gheilleagar na 
mBallstát.

(7) Níl aon ionstraim ann, faoi láthair, 
lena ndéantar foráil do thacaíocht dhíreach 
airgeadais atá ceangailte le torthaí a bhaint 
amach agus le cur chun feidhme 
athchóirithe feabhsaithe fáis agus 
infheistíochtaí poiblí inbhuanaithe ó na 
Ballstáit mar fhreagairt ar dhúshláin arna 
sainaithint sa Seimeastar Eorpach, agus 
chun tionchar fadtéarmach a bheith aige ar 
tháirgiúlacht agus athléimneacht 
gheilleagar na mBallstát.
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Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) I bhfianaise an mhéid sin, ní mór an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú, agus tacaíocht dhíreach 
airgeadais a sholáthar do na Ballstáit trí 
uirlis uathúil nuálach. Chuige sin, ba cheart 
Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 
(“an tSaoráid”) a bhunú faoin Rialachán 
seo chun tacaíocht airgeadais éifeachtach 
shuntasach a sholáthar chun dlús a chur le 
cur chun feidhme athchóirithe agus 
infheistíochtaí poiblí gaolmhara sna 
Ballstáit. Ba cheart go mbeadh an tSaoráid 
cuimsitheach agus ba cheart go rachadh an 
taithí a fuair an Coimisiún agus na Ballstáit 
as úsáid a bhaint as ionstraimí agus as cláir 
eile roimhe seo chun tairbhe di.

(8) I bhfianaise an mhéid sin, ní mór an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú, agus tacaíocht dhíreach 
airgeadais a sholáthar do na Ballstáit trí 
uirlis uathúil nuálach. Chuige sin, ba cheart 
Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 
(“an tSaoráid”) a bhunú faoin Rialachán 
seo chun tacaíocht airgeadais éifeachtach 
shuntasach a sholáthar chun dlús a chur le 
cur chun feidhme athchóirithe feabhsaithe 
fáis agus infheistíochtaí poiblí 
inbhuanaithe gaolmhara sna Ballstáit. Ba 
cheart go mbeadh an tSaoráid cuimsitheach 
agus ba cheart go rachadh an taithí a fuair 
an Coimisiún agus na Ballstáit as úsáid a 
bhaint as ionstraimí agus as cláir eile 
roimhe seo chun tairbhe di. Ba cheart go 
mbeadh an tSaoráid ina saoráid 
shealadach agus go mbeadh sí teoranta 
do dhul i ngleic le héifeachtaí 
díobhálacha na paindéime.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) I gcomhréir le Rialachán [Ionstraim 
Théarnaimh an Aontais Eorpaigh] agus 
laistigh de theorainneacha na n-acmhainní 
a leithdháiltear ann, ba cheart bearta 
téarnaimh agus athléimneachta faoin 
tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta a 
dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar 
thionchar ghéarchéim COVID-19, tionchar 
nach bhfacthas a leithéid cheana. Ba cheart 
na hacmhainní breise sin a úsáid ar 
bhealach lena n-áiritheofar go 
gcomhlíonfar na tréimhsí ama dá 

(10) I gcomhréir le Rialachán [Ionstraim 
Théarnaimh an Aontais Eorpaigh] agus 
laistigh de theorainneacha na n-acmhainní 
a leithdháiltear ann, ba cheart bearta 
téarnaimh agus athléimneachta faoin 
tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta a 
dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar 
thionchar ghéarchéim COVID-19, tionchar 
nach bhfacthas a leithéid cheana. Ba cheart 
na hacmhainní breise sin a úsáid ar 
bhealach lena n-áiritheofar go 
gcomhlíonfar na tréimhsí ama dá 
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bhforáiltear i Rialachán [RTAE]. bhforáiltear i Rialachán [RTAE]. Ar dhul 
in éag do na teorainneacha ama, ba 
cheart na cistí neamh-leithdháilte agus 
saortha uile a ath-leithdháileadh ar chistí 
eile, rud a rachadh chun tairbhe do 
spriocanna aeráide nó sóisialta sin AE atá 
ag an gCoimisiún;

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ba cheart go n-oibreodh an 
tSaoráid i sineirgíocht agus i 
gcomhlántacht le InvestEU, rud a 
d’fhágfadh go mbeadh na Ballstáit in ann 
méid a leithdháileadh ina bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta a bheadh 
le soláthar trí InvestEU chun tacú le 
sócmhainneacht cuideachtaí atá bunaithe 
sna Ballstáit agus lena ngníomhaíochtaí 
ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, 
iniúchóireachta agus meastóireachta.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Mar léiriú ar Chomhaontú Glas don 
Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe na 
hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le 
gníomhaíochtaí aeráide agus 
inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 

(11) Mar léiriú ar Chomhaontú Glas don 
Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe na 
hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le 
gníomhaíochtaí aeráide agus 
inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 
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25 % den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais Eorpaigh ag tacú le cuspóirí 
aeráide.

25 % den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais Eorpaigh ag tacú le cuspóirí 
aeráide. Ní cheart don tSaoráid ach 
tionscadail a thugann urraim don 
phrionsabal ‘gan dochar suntasach a 
dhéanamh’ a mhaoiniú.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn. 
Chun na críche sin, ba cheart di 
rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus cumas coigeartaithe na 
mBallstát, rud a mhaolóidh tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime, 
agus tacú le haistrithe glasa agus digiteacha 
atá dírithe ar Eoraip a bheidh neodrach ó 
thaobh na haeráide a bheith ann faoi 
2050, agus ar an gcaoi sin acmhainneacht 
fáis gheilleagair an Aontais a athbhunú i 
ndiaidh na géarchéime, cruthú fostaíochta a 
chothú agus fás inbhuanaithe a chur chun 
cinn.

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn, 
agus an bhearna bhonneagair a laghdú. 
Chun na críche sin, ba cheart di 
rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus cumas coigeartaithe na 
mBallstát, rud a mhaolóidh tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime, 
agus rud a thacóidh le haistrithe glasa agus 
digiteacha lena ranncuideofar leis an 
gcóineasú eacnamaíoch agus sóisialta 
aníos agus, ar an gcaoi sin, acmhainneacht 
fáis gheilleagair an Aontais a athbhunú i 
ndiaidh na géarchéime, cruthú fostaíochta a 
chothú agus fás inbhuanaithe a chur chun 
cinn. Ba cheart breisluach Eorpach soiléir 
a bheith ag gníomhaíochtaí dá dtugtar 
tacaíocht.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14a) Ba cheart plean aisíocaíochta 
soiléir agus inchreidte a bheith ag gabháil 
le hacmhainní na Saoráide, mar chuid 
den Ionstraim Théarnaimh (Next 
Generation EU). Ba cheart an 
aisíocaíocht a dhéanamh trí bhíthin 
acmhainní dílse breise ba cheart a bheith 



PE655.950v03-00 286/435 RR\1217780GA.docx

GA

i bhfeidhm i gcaitheamh an chéad CAI 
eile.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14b) Chun cuspóir na breisíochta atá 
ag an tSaoráid a uasmhéadú agus, dá 
bhrí sin, a breisluach Eorpach a mhéadú, 
ba cheart bearta dar tús an 1 Feabhra 
2020 a bhaineann le tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta ghéarchéim 
COVID-19 a mhaolú a bheith incháilithe.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Ba cheart gurb é cuspóir sonrach na 
Saoráide tacaíocht airgeadais a sholáthar 
chun garspriocanna agus spriocanna 
athchóirithe agus infheistíochta a ghnóthú 
faoi mar a leagtar amach sna pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta. Ba cheart 
an cuspóir sonrach sin a shaothrú i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit lena 
mbaineann.

(15) Ba cheart gurbh é cuspóir sonrach 
na Saoráide tacaíocht airgeadais a sholáthar 
a d’eisíocfaí i dtráinsí d’fhonn na 
garspriocanna agus spriocanna soiléire 
maidir le hathchóirithe lena gcuirfear leis 
an bhfás agus le hinfheistíochtaí 
inbhuanaithe a bhaint amach faoi mar a 
leagtar amach i bpleananna téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart an cuspóir 
sonrach sin a shaothrú i ndlúthchomhar leis 
na Ballstáit lena mbaineann.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15a) Na hoibríochtaí dá dtugtar 
tacaíocht faoin tSaoráid, comhlíonfaidh 
siad luachanna an Aontais mar a leagtar 
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amach in Airteagal 2 CAE. Cuirfidh an 
Coimisiún bearta rialaithe ex post i 
bhfeidhm chun a fhíorú nach bhfuil 
aidhm ag aon oibríochtaí arna maoiniú 
ag an tSaoráid atá ar neamhréir leis na 
luachanna sin, agus déanfaidh sé, i gcás 
inar gá, ceartuithe airgeadais chun 
caiteachas atá neamhréir le hAirteagal 2 
CAE a eisiamh ó mhaoiniú an Aontais.

Réasúnú

Is leasú comhlántacht é seo ach tá sé éagsúil ó na leasuithe a nascann RRF le Sásra an 
Smachta Reachta. Tá sé bunriachtanach luachanna AE a chomhlíonadh le gach tionscadal a 
mhaoinítear leis an tSaoráid, fiú i mBallstáit inar gnách gan sásraí smachta reachta a bheith 
easnamhach. Ba cheart, dá bhrí sin, rialuithe ex-post a chur i bhfeidhm ar leibhéal níos 
mionsonraithe ná an leibhéal dá bhforáiltear le sásra an Smachta Reachta.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15a) Níor cheart go dtacódh an 
tSaoráid le tionscadail ar cuid de 
phleananna infheistíochta straitéiseacha 
de chuid tríú tíortha iad ná le 
gnáthchaiteachas buiséadach náisiúnta.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta le 
haghaidh cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart go mbeadh an 

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta le 
haghaidh cur chun feidhme athchóirithe 
lena gcuirfear leis an bhfás agus 
tionscadal infheistíochta poiblí 
inbhuanaithe a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
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plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir náisiúnta um 
athchóiriú, pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, na pleananna um aistriú cóir, 
agus na comhaontuithe comhpháirtíochta 
agus na cláir oibríochtúla arna nglacadh 
faoi chistí an Aontais. Chun borradh a chur 
faoi ghníomhaíochtaí a thagann faoi 
thosaíochtaí an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip agus an Chláir Oibre Dhigitigh, 
ba cheart freisin go leagfar amach bearta sa 
phlean atá ábhartha maidir leis na haistrithe 
glasa agus digiteacha. Leis na bearta ba 
cheart go bhféadfaí spriocanna, cuspóirí 
agus an rannchuidiú a leagtar amach sna 
pleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide, 
agus nuashonruithe de, a bhaint amach go 
gasta. Ba cheart tosaíochtaí aeráide agus 
comhshaoil an Aontais a urramú go 
hiomlán agus gach gníomhaíocht dá 
dtugtar tacaíocht á saothrú.

athléimneachta. Ba cheart go mbeadh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir náisiúnta um 
athchóiriú, pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, na pleananna um aistriú cóir, 
agus na comhaontuithe comhpháirtíochta 
agus na cláir oibríochtúla arna nglacadh 
faoi chistí an Aontais. Chun borradh a chur 
faoi ghníomhaíochtaí a thagann faoi 
thosaíochtaí an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip agus an Chláir Oibre Dhigitigh, 
ba cheart freisin go leagfar amach bearta sa 
phlean atá ábhartha maidir leis na haistrithe 
glasa agus digiteacha. Leis na bearta ba 
cheart go bhféadfaí spriocanna, cuspóirí 
agus an rannchuidiú a leagtar amach sna 
pleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide, 
agus nuashonruithe de, a bhaint amach go 
gasta. Ba cheart tosaíochtaí aeráide agus 
comhshaoil an Aontais a urramú go 
hiomlán agus gach gníomhaíocht dá 
dtugtar tacaíocht á saothrú.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16a) Údaráis réigiúnacha agus áitiúla, 
ós iad is gaire dá saoránaigh, agus a 
bhfuil taithí phearsanta acu maidir le 
riachtanais agus fadhbanna na bpobal 
áitiúil agus na ngeilleagar áitiúil, tá ról 
ríthábhachtach acu sa téarnamh 
eacnamaíoch agus sóisialta. Agus an 
méid sin á chur san áireamh, ba cheart 
dlúthbhaint a bheith acu le pleanáil agus 
cur chun feidhme na Saoráide sin, lena n-
áirítear na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a ullmhú chomh maith le 
bainistiú na dtionscadal faoin tSaoráid. 
Chun leas iomlán a bhaint as 
acmhainneacht údarás réigiúnach agus 



RR\1217780GA.docx 289/435 PE655.950v03-00

GA

áitiúil maidir le téarnamh agus 
athléimneacht a bhaint amach, ba cheart 
cuid shuntasach d’acmhainní na 
Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a thiomnú dóibh, agus 
rochtain dhíreach ar na foinsí sin a 
chruthú dóibh.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16b) Sna Ballstáit sin, i gcás ina 
gcinneann an tAontas gurb ann 
d’easnaimh ghinearálaithe ó thaobh an 
smachta reachta de, agus ina gcinneann 
sé ina dhiaidh sin aistriú cistí de chuid an 
Aontais chuig rialtas an Bhallstáit sin a 
fhionraí, ba cheart don Choimisiún an 
Ciste Téarnaimh agus Athléimneachta a 
chur ar fáil trí bhainistíocht dhíreach, 
d’údaráis réigiúnacha agus áitiúla, 
d’fhiontair agus d’eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta i gcás na dtionscadal a 
shaineoidh siad agus a chuirfidh siad 
chun feidhme.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Chun ranníocaíocht fhiúntach atá i 
gcomhréir le riachtanais iarbhír na 
mBallstáit a áirithiú le go dtabharfaidh siad 
faoi na hathchóirithe agus na 
hinfheistíochtaí sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta agus go gcuirfidh siad i 
gcrích iad, is iomchuí go mbunófar 
ranníocaíocht uasta a bheidh ar fáil dóibh 
faoin tSaoráid a mhéid a bhaineann leis an 
tacaíocht airgeadais (i.e. an tacaíocht 

(19) Chun ranníocaíocht fhiúntach atá i 
gcomhréir le riachtanais iarbhír na 
mBallstáit a áirithiú le go dtabharfaidh siad 
faoi na hathchóirithe lena gcuirfear leis an 
bhfás agus na hinfheistíochtaí 
inbhuanaithe sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta agus go gcuirfidh siad i 
gcrích iad, is iomchuí go mbunófar 
ranníocaíocht uasta a bheidh ar fáil dóibh 
faoin tSaoráid a mhéid a bhaineann leis an 
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airgeadais neamh-inaisíoctha). Ba cheart an 
ranníocaíocht uasta sin a áireamh ar bhonn 
an daonra, inbhéartach na hOlltáirgeachta 
Intíre (OTI) in aghaidh an duine agus an 
ráta choibhneasta dífhostaíochta i ngach 
Ballstát.

tacaíocht airgeadais (i.e. an tacaíocht 
airgeadais neamh-inaisíoctha). Ba cheart an 
ranníocaíocht uasta sin a áireamh ar bhonn 
an daonra, ar bhonn inbhéartach na 
hOlltáirgeachta Intíre (OTI) in aghaidh an 
duine, ar bhonn an ráta choibhneasta 
dífhostaíochta i ngach Ballstát agus ar 
bhonn an craptha OTI in 2019-2020.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
chóir do na Ballstáit ar mhian leo tacaíocht 
a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart go leagfaí amach sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta na 
tacar mionsonraithe bearta maidir le cur 
chun feidhme an phlean, lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus an 
tionchar a mheastar a bheidh ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
acmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta; 
ba cheart a áireamh ann freisin bearta atá 
ábhartha maidir leis an aistriú glas agus an 
t-aistriú digiteach; ba cheart a áireamh ann 
freisin míniú ar chomhsheasmhacht an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe ina bhfuil tagairt do na dúshláin 
agus na tosaíochtaí tírshonracha ábhartha 
arna sainaithint i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh. Ba cheart go n-
iarrfaí go mbeadh dlúthchomhar idir an 
Coimisiún agus na Ballstáit agus go 
mbainfí amach é le linn an phróisis.

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe lena gcuirfear leis an bhfás 
agus na hinfheistíochtaí inbhuanaithe 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
chóir do na Ballstáit ar mhian leo tacaíocht 
a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart go leagfaí amach sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta na 
tacar mionsonraithe bearta maidir le cur 
chun feidhme an phlean, lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus an 
tionchar a mheastar a bheidh ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
acmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta; 
ba cheart a áireamh ann freisin bearta atá 
ábhartha maidir leis an aistriú glas agus an 
t-aistriú digiteach; ba cheart a áireamh ann 
freisin míniú ar chomhsheasmhacht an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta leis 
na dúshláin agus na tosaíochtaí tír-
shonracha ábhartha arna sainaithint sna 
moltaí tírshonracha is déanaí atá dírithe 
ar an mBallstát lena mbaineann nó i 
ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh 
go hoifigiúil ag an gCoimisiún nó san 
fhaisnéis anailíseach maidir leis an 
mBallstát lena mbaineann arna 
mionsaothrú ag seirbhísí an Choimisiúin i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh; i 
gcás thíortha an limistéir euro, ba cheart 
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aird ar leith a thabhairt ar na moltaí 
ábhartha don limistéar euro arna 
bhformhuiniú ag an gComhairle. Ba 
cheart go n-iarrfaí go mbeadh 
dlúthchomhar idir an Coimisiún agus na 
Ballstáit agus go mbainfí amach é le linn 
an phróisis.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21a) Chun léargas a thabhairt 
d’údaráis ábhartha an Aontais ar an 
gcaoi a bhfuil sé beartaithe ag an 
mBallstát an plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur chun feidhme agus 
trédhearcacht agus cuntasacht a éascú, 
ba cheart go dtabharfadh an plean 
mionsonraí faoi na húdaráis náisiúnta a 
mbeidh baint acu le cur chun feidhme an 
tionscadail agus faoi cé mhéad den 
bhuiséad a shannfar do gach údarás. Is 
gá freisin mionsonraí a thabhairt sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta 
más rud é go gceanglófar agus conas a 
cheanglófar an tacaíocht airgeadais ón 
tSaoráid le cistí ábhartha náisiúnta 
agus/nó eile Aontais.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
úinéireacht náisiúnta an phróisis a urramú 

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
úinéireacht náisiúnta an phróisis a urramú 
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go hiomlán agus mar sin cuirfidh sé an 
réasúnú agus na gnéithe arna soláthar ag 
an mBallstáit lena mbaineann san áireamh 
agus déanfaidh sé measúnú le féachaint an 
bhfuiltear ag súil go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta arna 
mholadh ag an mBallstáit le haghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar na dúshláin 
arna sainaithint sa mholadh tírshonrach 
ábhartha a dhírítear chuig an mBallstát lena 
mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha eile 
arna nglacadh go hoifigiúil ag an 
gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach; cibé 
acu an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach nó 
a thugann aghaidh ar na dúshláin a thagann 
astu; cibé acu an meastar go mbeidh 
tionchar buan ag an bplean ar an mBallstát 
lena mbaineann; cibé acu an meastar go 
rannchuideoidh an plean go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú; cibé acu an bhfuil an réasúnú 
arna sholáthar ag an mBallstát maidir le 
costais mheasta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a tíolacadh 
réasúnta agus inchreidte agus i gcomhréir 
leis an tionchar a mheastar a bheidh aige ar 
an ngeilleagar agus ar an bhfostaíocht; cibé 
acu atá nó nach bhfuil bearta maidir le cur 
chun feidhme na n-athchóirithe agus na 
dtionscadal infheistíochta poiblí a 
chomhfhreagraíonn gníomhaíochtaí 
comhleanúnacha sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta atá beartaithe; agus cibé 
acu an meastar nó nach meastar go n-
áiritheofar leis an socrú arna mholadh ag 
an mBallstát lena mbaineann cur chun 
feidhme éifeachtach an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna 
beartaithe, agus na táscairí gaolmhara.

go hiomlán agus déanfaidh sé, dá bhrí sin, 
measúnú ar an ailíniú agus na gnéithe 
arna soláthar ag an mBallstáit lena 
mbaineann maille le measúnú i dtaobh cibé 
acu a mheastar nó nach meastar go 
rannchuideoidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag an 
mBallstáit le haghaidh a thabhairt go 
héifeachtach ar dhúshláin arna sainaithint 
sa mholadh tírshonrach ábhartha is déanaí, 
lena n-áirítear na haithrisí, a dhírítear chuig 
an mBallstát lena mbaineann nó i 
ndoiciméid ábhartha eile sa Seimeastar 
Eorpach amhail na Cláir Náisiúnta um 
Athchóiriú nó san fhaisnéis anailíseach 
ar an mBallstát lena mbaineann arna 
miondealú ag seirbhísí an Choimisiúin i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh; i 
gcás thíortha an limistéir euro, ba cheart 
aird ar leith a thabhairt ar na moltaí 
ábhartha don limistéar euro  arna 
bhformhuiniú ag an gComhairle; cibé acu 
an bhfuil bearta  sa phlean  a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach nó 
a thugann aghaidh ar na dúshláin a thagann 
astu; cibé acu an meastar go mbeidh 
tionchar buan ag an bplean ar an mBallstát 
lena mbaineann; cibé acu an meastar go 
rannchuideoidh an plean go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú; cibé acu an bhfuil an réasúnú 
arna sholáthar ag an mBallstát maidir le 
costais mheasta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a tíolacadh 
réasúnta agus inchreidte agus i gcomhréir 
leis an tionchar a mheastar a bheidh aige ar 
an ngeilleagar agus ar an bhfostaíocht; cibé 
acu a dhéantar nó nach ndéantar 
comhsheasmhacht, comhleanúnachas, 
comhlántacht agus sineirgíocht i measc 
foinsí de chistiú leanúnach de chuid an 
Aontais a choimirciú leis an bplean; cibé 
acu atá nó nach bhfuil ar áireamh sa phlean 



RR\1217780GA.docx 293/435 PE655.950v03-00

GA

téarnaimh agus athléimneachta atá molta 
bearta maidir le cur chun feidhme 
athchóirithe lena gcuirfear leis an bhfás 
agus tionscadal infheistíochta poiblí 
inbhuanaithe ar gníomhaíochtaí 
comhleanúnacha iad; agus cibé acu a 
mheastar nó nach meastar go n-áiritheofar 
leis an socrú arna mholadh ag an mBallstát 
lena mbaineann cur chun feidhme 
éifeachtach an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna soiléire 
arna moladh, agus na táscairí gaolmhara. 
Ba cheart tacaíocht faoin tSaoráid a 
eisíoc i dtráinsí atá nasctha le 
garspriocanna atá sainithe go soiléir; a 
luaithe a bhaintear amach na 
garspriocanna sin, ba cheart an chéad 
tráinse eile a íoc.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22a) Chun an úinéireacht náisiúnta a 
áirithiú, ba cheart gur eisíocaíochtaí ón 
tSaoráid a bheith á nascadh leis na 
dúshláin a shainaithnítear sna CSRanna, 
chomh maith le faireachán a bheith á 
dhéanamh ar an dul chun cinn arna 
dhéanamh maidir le cur chun feidhme na 
n-athchóirithe lena gcuirfear leis an 
bhfás agus na n-infheistíochtaí 
inbhuanaithe a threisiú.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh ar iasacht de bharr na riachtanais 

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh ar iasacht de bharr na riachtanas 
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airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise atá 
ar áireamh sa phlean téarnaimh agus 
athleimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach, 
agus mar sin, de bharr costas an phlean a 
bheith níos airde ná an ranníocaíocht uasta 
airgeadais atá le leithdháileadh tríd an 
ranníocaíocht neamh-inaisíoctha. Ba cheart 
go bhféadfaí an iarraidh ar iasacht agus an 
plean a thíolacadh i dteannta a chéile. I 
gcás ina ndéanfar an iarraidh ar iasacht ag 
am éagsúil, ba cheart go mbeadh plean 
athbhreithnithe ina bhfuil garspriocanna 
agus spriocanna breise ag gabháil léi. Chun 
tús-ualú acmhainní a áirithiú, ní mór do na 
Ballstáit tacaíochta iasachta a iarraidh faoin 
31 Lúnasa 2024 ar a dhéanaí. Chun críocha 
bainistíocht fhónta airgeadais, ní mór 
uasteorainn a chur le méid iomlán na n-
iasachtaí arna ndeonú faoin Rialachán seo. 
Ina theannta sin, níor cheart d’uasmhéid na 
hiasachta do gach Ballstát a bheith níos 
airde ná 4.7 % d’Ollioncam Náisiúnta an 
Bhallstáit sin. In imthosca eisceachtúla, ba 
cheart go bhféadfaí cur leis an méid 
uasteoranta, faoi réir infhaighteacht 
acmhainní. Ar na cúiseanna céanna a 
bhaineann le bainistíocht fhónta airgeadais, 
ba cheart go bhféadfaí an iasacht a íoc i 
dtráthchodanna in aghaidh chomhlíonadh 
na dtorthaí.

airgeadais atá ceangailte le hathchóirithe 
lena gcuirtear leis an bhfás agus 
infheistíochtaí inbhuanaithe breise atá ar 
áireamh sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach, 
agus mar sin, de bharr costas an phlean a 
bheith níos airde ná an ranníocaíocht uasta 
atá le leithdháileadh tríd an ranníocaíocht 
neamh-inaisíoctha. Ba cheart go bhféadfaí 
an iarraidh ar iasacht agus an plean a 
thíolacadh i dteannta a chéile. I gcás ina 
ndéanfar an iarraidh ar iasacht ag am 
éagsúil, ba cheart go mbeadh plean 
athbhreithnithe ina bhfuil garspriocanna 
agus spriocanna soiléire breise ag gabháil 
léi. Chun tús-ualú acmhainní a áirithiú, ní 
mór do na Ballstáit tacaíochta iasachta a 
iarraidh faoin 31 Lúnasa 2024 ar a dhéanaí. 
Chun críocha bainistíocht fhónta 
airgeadais, ní mór uasteorainn a chur le 
méid iomlán na n-iasachtaí arna ndeonú 
faoin Rialachán seo. Ina theannta sin, níor 
cheart d’uasmhéid na hiasachta do gach 
Ballstát a bheith níos airde ná 4.7 % 
d’Ollioncam Náisiúnta an Bhallstáit sin. In 
imthosca eisceachtúla, ba cheart go 
bhféadfaí cur leis an méid uasteoranta, faoi 
réir infhaighteacht acmhainní. Ar na 
cúiseanna céanna a bhaineann le 
bainistíocht fhónta airgeadais, ba cheart go 
bhféadfaí an iasacht a íoc i dtráthchodanna 
in aghaidh chomhlíonadh na dtorthaí.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 31

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(31) Ar chúiseanna na héifeachtúlachta 
agus an tsimplithe maidir le bainistiú 
airgeadais na hionstraime, ba cheart 
tacaíocht airgeadais an Aontais do 
phleananna téarnaimh agus athléimneachta 
a bheith ina maoiniú atá bunaithe ar 
ghnóthú na dtorthaí arna dtomhas trí 

(31) Ar chúiseanna na héifeachtúlachta 
agus an tsimplithe maidir le bainistiú 
airgeadais na hionstraime, ba cheart 
tacaíocht airgeadais an Aontais do 
phleananna téarnaimh agus athléimneachta 
a bheith ina maoiniú atá bunaithe ar 
ghnóthú na dtorthaí arna dtomhas trí 
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thagairt do gharspriocanna agus spriocanna 
a léirítear sna pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta arna bhformheas. Chuige 
sin, ba cheart an tacaíocht iasachta breise a 
bheith nasctha leis na garspriocanna agus 
spriocanna breise i gcomparáid leo siúd atá 
ábhartha maidir leis an tacaíocht airgeadais 
(i.e. an tacaíocht neamh-inaisíoctha).

thagairt do gharspriocanna agus spriocanna 
soiléire a léirítear sna pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta arna bhformheas. 
Chuige sin, ba cheart an tacaíocht iasachta 
breise a bheith nasctha leis na 
garspriocanna agus spriocanna breise i 
gcomparáid leo siúd atá ábhartha maidir 
leis an tacaíocht airgeadais (i.e. an 
tacaíocht neamh-inaisíoctha).

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 31 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(31a) Ina dtuarascálacha bliantúla ar 
chur chun feidhme, ba cheart do na 
Ballstáit tuarascáil a thabhairt ar 
bhainistíocht fhónta airgeadais. Mar sin 
de, ba cheart ceanglais shonracha a 
leagan amach.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 31 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(31b) Ba cheart ceanglais shonracha 
maidir leis an tuairisciú ar bhainistíocht 
fhónta airgeadais a leagan amach chun 
go bhféadfaidh na Ballstáit tuarascáil a 
thabhairt orthu sa tuarascáil bhliantúil ar 
chur chun feidhme.

Réasúnú

Áirithíonn Aithris 32 bainistíocht fhónta airgeadais d’oibriú na saoráide, ach ní 
fhorchuireann sí aon cheanglais ar na Ballstáit, tairbhithe na saoráide. Dá bhrí sin, ba 
cheart ceanglas tuairiscithe ar chur chun feidhme na saoráide maidir le bainistíocht fhónta 
airgeadais a chur isteach.
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Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32) Ar mhaithe le bainistíocht fhónta 
airgeadais, ba cheart rialacha sonracha a 
leagan síos i ndáil le gealltanais 
bhuiséadacha, íocaíochtaí, fionraí, cealú, 
agus cistí a ghnóthú. Chun intuarthacht a 
áirithiú ba cheart go mbeadh na Ballstáit 
in ann iarrataí le haghaidh íocaíochtaí a 
chur isteach ar bhonn débhliantúil. Ba 
cheart go ndéanfaí na híocaíochtaí ina 
dtráthchodanna agus go mbeidís bunaithe 
ar mheasúnú dearfach ag an gCoimisiún ar 
chur chun feidhme an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta ag an mBallstát. Ba 
cheart go bhféadfaí an ranníocaíocht a chur 
ar fionraí agus ar ceal i gcás nár chuir an 
Ballstát an plean téarnaimh agus 
athléimneachta chun feidhme ar bhealach 
sásúil. Ba cheart nósanna imeachta 
bréagnaitheacha iomchuí a bhunú lena 
áirithiú go n-urramófar, le cinneadh an 
Choimisiúin i ndáil le cur ar fionraí, cur ar 
ceal, agus gnóthú na méideanna a íocadh, 
an ceart atá ag na Ballstáit barúlacha a 
sholáthar.

(32) Ar mhaithe le bainistíocht fhónta 
airgeadais, ba cheart rialacha sonracha a 
leagan síos i ndáil le gealltanais 
bhuiséadacha, íocaíochtaí, fionraí, cealú, 
agus cistí a ghnóthú. Ba cheart don údarás 
náisiúnta cleachtadh díchill chuí 
éigeantach a dhéanamh ar gach 
iarratasóir ar an tsaoráid, chun an baol 
go bhféadfaí mí-úsáid a bhaint as cistí 
agus go bhféadfadh coinbhleacht leasa a 
bheith ann a mhaolú; chun intuarthacht a 
áirithiú, ba cheart do na Ballstáit iarrataí ar 
íocaíochtaí a chur isteach ar bhonn 
débhliantúil; Ba cheart go ndéanfaí na 
híocaíochtaí ina dtráthchodanna agus go 
mbeidís bunaithe ar mheasúnú dearfach ag 
an gCoimisiún ar chur chun feidhme an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta ag 
an mBallstát. Ba cheart go bhféadfaí an 
ranníocaíocht a chur ar fionraí agus ar ceal 
i gcás nár chuir an Ballstát an plean 
téarnaimh agus athléimneachta chun 
feidhme ar bhealach sásúil. Ba cheart 
nósanna imeachta bréagnaitheacha iomchuí 
a bhunú lena áirithiú go n-urramófar, le 
cinneadh an Choimisiúin i ndáil le cur ar 
fionraí, cur ar ceal, agus gnóthú na 
méideanna a íocadh, an ceart atá ag na 
Ballstáit barúlacha a sholáthar.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33) Ar mhaithe le faireachán 
éifeachtach a dhéanamh ar an gcur chun 
feidhme, ba cheart do na Ballstáit tuairisciú 
ar bhonn ráithiúil laistigh de phróiseas an 

(33) Ar mhaithe le faireachán 
éifeachtach a dhéanamh ar an gcur chun 
feidhme, ba cheart do na Ballstáit tuairisciú 
ar bhonn ráithiúil laistigh de phróiseas an 
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tSeimeastair Eorpaigh ar an dul chun cinn 
atá déanta maidir leis an bplean téarnaimh 
agus athléimneachta a bhaint amach. Ba 
cheart go ndéanfaí na tuarascálacha sin 
arna n-ullmhú ag na Ballstáit lena 
mbaineann a léiriú go hiomchuí sna Cláir 
Náisiúnta um Athchóiriú, agus ba cheart 
iad a úsáid mar uirlis don tuairisciú ar dhul 
chun cinn maidir le bailchríoch a chur ar 
phleananna téarnaimh agus athléimneachta.

tSeimeastair Eorpaigh ar an dul chun cinn 
atá déanta maidir leis an bplean téarnaimh 
agus athléimneachta a bhaint amach, tríd 
an gcóras tuairiscithe feidhmíochta digití 
ba cheart don Choimisiún a fhorbairt. 
Leis na sonraí ón gcóras tuairiscithe 
feidhmíochta, ba cheart go mbeifí in ann 
tuarascálacha feidhmíochta ar ghnóthú 
spriocanna agus garspriocanna a ullmhú 
ar bhealach éifeachtúil. Ba cheart go 
ndéanfaí na tuarascálacha sin arna n-
ullmhú ag na Ballstáit lena mbaineann a 
léiriú go hiomchuí sna Cláir Náisiúnta um 
Athchóiriú, agus ba cheart iad a úsáid mar 
uirlis don tuairisciú ar dhul chun cinn 
maidir le bailchríoch a chur ar phleananna 
téarnaimh agus athléimneachta.

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33a) Chun measúnú a dhéanamh ar 
chomhlíonadh phrionsabail na 
bainistíochta fónta airgeadais, ba cheart 
don Choimisiún córais TF a fhorbairt nó 
córais TF atá ann cheana a oiriúnú chun 
córas tuairiscithe feidhmíochta digití a 
chruthú. Ba cheart, maidir le húdaráis an 
Aontais agus na mBallstát atá 
rannpháirteach i gcur chun feidhme na 
Saoráide, go n-úsáidfidís an córas 
digiteach chun faireachán a dhéanamh ar 
fheidhmíocht agus, trí anailís dhigiteach, 
chun neamhrialtachtaí agus calaois a 
chosc agus a bhrath. Chun na críche sin, 
ba cheart go mbeadh faisnéis sa chóras 
tuairiscithe feidhmíochta digití ar 
úinéireacht thairbhiúil oibreoirí 
eacnamaíocha a fhaigheann tacaíocht 
faoin tSaoráid. Ba cheart don Choimisiún 
a áirithiú nach gcuirfidh an córas nua 
sraith bhreise d’ualach riaracháin ar an 
údarás tuairiscithe, ná níor cheart go n-
éileodh sé sonraí atá ar fáil cheana ón 
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údarás;

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33b) Chuir Cúirt Iniúchóirí na hEorpa 
béim ar an bhfíoras roinnt uaireanta gur 
gnách rialacha casta a bheith i mbaol 
earráide agus calaoise. Dá bhrí sin, tá sé 
tábhachtach a choinneáil i gcuimhne go 
bhféadfadh sé a bheith dúshlánach do na 
Ballstáit pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, cláir oibríochtúla agus 
cláir athchóirithe náisiúnta a ullmhú go 
comhuaineach. Dá bhrí sin, ba cheart don 
Choimisiún nósanna imeachta simplí a 
thabhairt isteach do na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta agus don 
iarraidh ar íocaíochtaí a mhéid is féidir,

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33c) Chun measúnú a dhéanamh ar 
chomhlíonadh phrionsabail na 
bainistíochta fónta airgeadais, ba cheart 
don Choimisiún córais TF a fhorbairt nó 
córais TF atá ann cheana a oiriúnú chun 
córas tuairiscithe feidhmíochta digití a 
chruthú. Ba cheart, maidir le húdaráis an 
Aontais agus na mBallstát atá 
rannpháirteach i gcur chun feidhme na 
Saoráide, go n-úsáidfidís an córas 
digiteach chun faireachán a dhéanamh ar 
fheidhmíocht agus, trí anailís dhigiteach, 
chun neamhrialtachtaí agus calaois a 
chosc agus a bhrath. Chun na críche sin, 
ba cheart go mbeadh faisnéis sa chóras 
tuairiscithe feidhmíochta digití ar 
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úinéireacht thairbhiúil oibreoirí 
eacnamaíocha a fhaigheann tacaíocht 
faoin tSaoráid.

Réasúnú

Úsáidfear an córas tuairiscithe feidhmíochta, a mhol an Coimisiún in Airteagal 23 mír 2, 
chun na sonraí faireacháin feidhmíochta go léir a lárú, lena n-áirítear sonraí is féidir a úsáid 
chun neamhrialtachtaí agus calaois a bhrath agus a chosc.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 34

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(34) Ar mhaithe le trédhearcacht, ba 
cheart na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta arna nglacadh ag an 
gCoimisiún a chur in iúl do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle agus ba 
cheart go ndéanfadh an Coimisiún na 
gníomhaíochtaí cumarsáide de réir mar is 
iomchuí.

(34) Ar mhaithe le trédhearcacht, ba 
cheart na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta arna nglacadh ag an 
gCoimisiún mar aon leis na tuarascálacha 
arna dtíolacadh ag na Ballstáit a chur in 
iúl gan moill mhíchuí do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle go 
comhuaineach agus ba cheart don 
Choimisiún gníomhaíochtaí cumarsáide a 
chur i gcrích de réir mar is iomchuí. Ba 
cheart don Choimisiún infheictheacht an 
chaiteachais faoin tSaoráid a áirithiú 
trína chur in iúl gur cheart go gcuirfí an 
lipéad ‘Tionscnamh Téarnaimh AE’ go 
soiléir leis na tionscadail dá dtugtar 
tacaíocht.

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 34 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(34a) Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú 
go ndéanfar gníomhaíochtaí cumarsáide, 
go háirithe maidir leis an oibleagáid i 
ndáil leis an tacaíocht a sholáthraítear 
faoi chuimsiú na Saoráide a bheith 
infheicthe, a scaipeadh go cuí ar an 
leibhéal réigiúnach agus áitiúil iomchuí, 
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ar roinnt asraonta ar bhealach neamh-
idirdhealaitheach.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 36

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(36) De bhun mhíreanna 22 agus 23 den 
Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016, is gá an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta arna bunú 
leis an Rialachán seo a mheas ar bhonn na 
faisnéise arna bailiú trí cheanglais 
faireacháin ar leith, agus ag an am céanna 
ró-rialáil agus ualaí riaracháin a sheachaint, 
go háirithe ar na Ballstáit. Ba cheart go 
mbeadh táscairí intomhaiste san áireamh 
sna ceanglais sin, i gcás inarb iomchuí, mar 
bhonn chun éifeachtaí na n-ionstraimí sin 
ar an láthair a mheas.

(36) De bhun mhíreanna 22 agus 23 den 
Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016, is gá an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta arna 
bhunú leis an Rialachán seo a mheas ar 
bhonn na faisnéise arna bailiú trí 
cheanglais faireacháin ar leith, agus fós ró-
rialáil agus ualaí riaracháin iomarcacha a 
sheachaint, go háirithe ar na Ballstáit agus 
a dtairbhithe deiridh. Ba cheart go mbeadh 
táscairí ábhartha, soiléire agus 
intomhaiste ina gcuid de na ceanglais sin, i 
gcás inarb iomchuí, mar bhonn chun 
éifeachtaí na n-ionstraimí a mheas. Ba 
cheart scórchlár tiomnaithe a chur ar bun 
laistigh den Seimeastar Eorpach chuige 
sin. Ba cheart go mbeadh caiteachas 
faoin tSaoráid faoi réir nós imeachta um 
urscaoileadh ag Parlaimint na hEorpa. 
Ba cheart scórchlár tiomnaithe a chur ar 
bun chuige sin.

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 37

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(37) Is tráthúil go soláthróidh an 
Coimisiún tuarascáil bhliantúil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide a leagtar amach sa Rialachán seo. 
Ba cheart a áireamh sa tuarascáil sin 
faisnéis maidir leis an dul chun cinn arna 

(37) Is tráthúil go soláthróidh an 
Coimisiún tuarascálacha leathbhliantúla 
do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide a leagtar amach sa Rialachán seo, 
mar chuid den Tuairisciú Comhtháite 
Airgeadais agus Cuntasachta bliantúil 
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dhéanamh ag na Ballstáit faoi na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
bhformheas; ba cheart a áireamh sa 
tuarascáil freisin faisnéis maidir le méid na 
bhfáltas a sannadh don tSaoráid faoi 
Ionstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh 
sa bhliain roimhe sin, arna miondealú de 
réir na líne buiséid, agus na méideanna a 
tiomsaíodh trí Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh maidir le baint amach 
cuspóirí na Saoráide.

agus faoi réir nós imeachta um 
urscaoileadh Pharlaimint na hEorpa i 
gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais 
mar chuid de thuarascáil um 
urscaoileadh an Choimisiúin i gcaibidil ar 
leithligh. Ar mhaithe le bainistíocht 
fhónta airgeadais agus comhordú leis an 
nós imeachta um urscaoileadh, ba cheart 
an dara tuarascáil leathbhliantúil a 
thíolacadh i mí na Samhna de bhliain 
n+ 1 ar a dhéanaí. Ba cheart a áireamh sa 
tuarascáil sin faisnéis maidir leis an dul 
chun cinn arna dhéanamh ag na Ballstáit 
faoi na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta arna bhformheas; ba cheart 
a áireamh sa tuarascáil freisin faisnéis 
maidir le méid na bhfáltas a sannadh don 
tSaoráid faoi Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh sa bhliain roimhe sin, 
arna miondealú de réir na líne buiséid, agus 
rannchuidiú na méideanna a tiomsaíodh trí 
Ionstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh 
le baint amach chuspóirí na Saoráide, an 
liosta iomlán de thairbhithe deiridh na 
Saoráide, i gcomhréir iomlán leis an 
rialachán maidir le cosaint sonraí, agus 
cuspóir gach oibríochta arna maoiniú go 
hiomlán nó i bpáirt ag an tSaoráid;

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 38

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(38) Ba cheart meastóireacht 
neamhspleách a dhéanamh, ag féachaint 
ar ghnóthú chuspóirí  na Saoráide arna 
bunú leis an Rialachán seo, ar 
éifeachtúlacht úsáid acmhainní na Saoráide 
agus ar a breisluach. I gcás inarb iomchuí, 
ba cheart go mbeadh togra maidir le 
leasuithe ar an Rialachán seo ag gabháil 
leis an meastóireacht sin. Sa bhreis air sin, 
ba cheart go ndéileálfadh meastóireacht 
neamhspleách ex-post le tionchar 

(38) Ba cheart meastóireacht 
neamhspleách a dhéanamh chun scrúdú a 
dhéanamh ar bhainistiú ceart riaracháin 
agus airgeadais na Saoráide, ar bhaint 
amach a cuspóirí a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, ar éifeachtúlacht úsáid a 
hacmhainní agus ar a breisluach. I gcás 
inarb iomchuí, ba cheart go mbeadh togra 
maidir le leasuithe ar an Rialachán seo nó 
leasuithe ar nósanna imeachta náisiúnta 
ag gabháil leis an meastóireacht sin. Sa 
bhreis air sin, ba cheart go ndéileálfadh 
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fadtéarmach na n-ionstraimí sin. meastóireacht neamhspleách ex-post le 
tionchar fadtéarmach na n-ionstraimí sin.

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 39

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(39) Ba cheart don Choimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
atá le cur chun feidhme ag na Ballstáit agus 
an ranníocaíocht chomhfhreagrach a 
leithdháileadh orthu a bhunú trí ghníomh 
cur chun feidhme. Chun coinníollacha 
aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an 
Rialachán seo a chur chun feidhme, ba 
cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 
thabhairt don Choimisiún. Ba cheart go 
bhfeidhmeodh an Coimisiún na 
cumhachtaí cur chun feidhme maidir leis 
na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a ghlacadh agus an 
tacaíocht airgeadais a íoc ar chomhlíonadh 
na ngarspriocanna agus na spriocanna 
ábhartha i gcomhréir le Rialachán (AE) 
Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle, faoin nós imeachta 
scrúdúcháin sin13. Tar éis gníomh cur 
chun feidhme a ghlacadh, ba cheart go 
bhféadfadh na Ballstát lena mbaineann 
agus an Coimisiún teacht ar chomhaontú 
maidir le socruithe oibríochtúla áirithe de 
chineál teicniúil, ina dtugtar mionsonraí ar 
ghnéithe den chur chun feidhme maidir le 
hamlínte, táscairí le haghaidh 
garspriocanna agus spriocanna, agus 
rochtain ar na sonraí foluiteacha. Chun 
ábharthacht leanúnach na socruithe 
oibríochtúla a cheadú i ndáil leis na dálaí 
atá ann faoi láthair le linn chur chun 
feidhme an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, ba cheart go bhféadfaí 
gnéithe na socruithe teicniúla sin a 
mhodhnú de chomhthoil. Tá feidhm maidir 
leis an Rialachán seo ag rialacha airgeadais 
cothrománacha a ghlac Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle ar bhonn 

(39) Ba cheart don Choimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
atá le cur chun feidhme ag na Ballstáit agus 
an ranníocaíocht chomhfhreagrach a 
leithdháileadh orthu a bhunú trí bhíthin 
gníomhartha tarmligthe. Na cumhachtaí 
chun gníomhartha a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 290 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE) a bhaineann leis na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta a 
ghlacadh agus leis an tacaíocht airgeadais a 
íoc ar chomhlíonadh na ngarspriocanna 
agus na spriocanna soiléire ábhartha, ba 
cheart na cumhachtaí sin a tharmligean 
don Choimisiún. Tá sé tábhachtach, go 
háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun 
comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid 
oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 
leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí 
na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis 
na prionsabail a leagtar síos i 
gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 
Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr. 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. Tar éis gníomh tarmligthe a 
ghlacadh, ba cheart go bhféadfadh na 
Ballstát lena mbaineann agus an Coimisiún 
teacht ar chomhaontú maidir le socruithe 
oibríochtúla áirithe de chineál teicniúil, ina 
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Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh. Leagtar síos na 
rialacha sin sa Rialachán Airgeadais agus 
socraítear leo go háirithe an nós imeachta 
maidir leis an mbuiséad a bhunú agus a 
chur chun feidhme le deontais, soláthar, 
duaiseanna agus cur chun feidhme 
indíreach, agus déantar foráil maidir le 
seiceálacha i dtaobh freagracht gníomhairí 
airgeadais. Baineann na rialacha a ghlactar 
ar bhonn Airteagal 322 CFAE freisin le 
cosaint bhuiséad an Aontais 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 ón 
Aontas.

dtugtar mionsonraí ar ghnéithe den chur 
chun feidhme maidir le hamlínte, táscairí le 
haghaidh garspriocanna agus spriocanna, 
agus rochtain ar na sonraí foluiteacha. 
Chun ábharthacht leanúnach na socruithe 
oibríochtúla a cheadú i ndáil leis na dálaí 
atá ann faoi láthair le linn chur chun 
feidhme an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, ba cheart go bhféadfaí 
gnéithe na socruithe teicniúla sin a 
mhodhnú de chomhthoil. 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 
socraítear leo go háirithe an nós imeachta 
maidir leis an mbuiséad a bhunú agus a 
chur chun feidhme le deontais, soláthar, 
duaiseanna agus cur chun feidhme 
indíreach, agus déantar foráil maidir le 
seiceálacha i dtaobh freagracht gníomhairí 
airgeadais. Baineann rialacha arna 
nglacadh ar bhun Airteagal 322 CFAE 
freisin le buiséad an Aontais a chosaint i 
gcás easnaimh ghinearálta a mhéid a 
bhaineann leis an smacht reachta sna 
Ballstáit, ós rud é gur 
réamhchoinníollacha bunriachtanacha iad 
urraim don smacht reachta, srianta agus 
ceartúcháin an daonlathais, breithiúna 
neamhspleácha, iolrachas na meán agus 
saoirse na meán le haghaidh bainistíocht 
fhónta airgeadais agus cistiú éifeachtach ón 
Aontas agus chun an chalaois agus an t-
éilliú a chomhrac.

__________________ __________________
13 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na 
rialacha agus na prionsabail ghinearálta a 
bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag 
na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur 
chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 
28.2.2011, lch. 13).

13 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na 
rialacha agus na prionsabail ghinearálta a 
bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag 
na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur 
chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 
28.2.2011, lch. 13).
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Réasúnú

Tá an leasú seo ailínithe le leasú 30 de dhréacht-tuarascáil choistí BUDG agus ECON ar 
RRF.

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 39 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(39a) Tá leasanna airgeadais an Aontais 
le cosaint i gcomhréir leis na prionsabail 
ghinearálta atá sna Conarthaí, go 
háirithe luachanna Airteagal 2 CAE. Is 
réamhchoinníoll é urraim don smacht 
reachta chun tacaíocht a fháil faoin 
tSaoráid agus ba cheart go mbeadh sé de 
chumhacht ag an gCoimisiún tús a chur 
le fionraí na leithreasuithe faoi chomhair 
gealltanas nó na leithreasuithe faoi 
chomhair íocaíochtaí leis na Ballstáit 
faoin tSaoráid i gcás easnaimh 
ghinearálaithe a mhéid a bhaineann leis 
an smacht reachta i gcás ina ndéanann 
siad difear do phrionsabail na 
bainistíochta fónta airgeadais nó do 
chosaint leasanna airgeadais an Aontais, 
nó i gcás ina bhfuil an baol ann go 
ndéanfaidh siad amhlaidh; níor cheart an 
nós imeachta chun tús a chur le fionraí 
an chistithe faoin tSaoráid a bhlocáil ach 
amháin más rud é go gcuireann tromlach 
cáilithe sa Chomhairle nó tromlach den 
Pharlaimint ina coinne mar a leagtar 
amach i [Togra ón gCoimisiún le 
haghaidh Rialachán maidir le buiséad an 
Aontais a chosaint i gcás easnaimh 
ghinearálaithe a mhéid a bhaineann leis 
an smacht reachta sna Ballstáit 
(COM/2018/324 final) (2018/0136 
(COD)]. Más ann fós d’easnaimh 
ghinearálaithe a mhéid a bhaineann le 
sásra an smachta reachta ón [Togra ón 
gCoimisiún le haghaidh Rialachán maidir 
le buiséad an Aontais a chosaint i gcás 
easnaimh ghinearálaithe i ndáil leis an 
smacht reachta sna Ballstáit 
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(COM/2018/324 final) (2018/0136 (COD)] 
i mBallstát, ní bhfaighidh an Ballstát sin 
tacaíocht airgeadais faoin tSaoráid.

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 40

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(40) I gcomhréir leis an Rialachán 
Airgeadais, Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle14 , Rialachán 
(Euratom, CE) Uimh. 2988/9515 ón 
gComhairle, Rialachán (Euratom, CE) 
Uimh. 2185/9616 ón gComhairle agus 
Rialachán (AE) 2017/193917 ón 
gComhairle, déanfar leasanna airgeadais an 
Aontais a chosaint trí bhearta 
comhréireacha, lena n-áirítear trí 
neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a 
bhrath, a cheartú agus a fhiosrú, cistí a 
cailleadh, a íocadh go mícheart nó a 
úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i 
gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí 
riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i 
gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 agus Rialachán (Euratom, 
CE) Uimh. 2185/96 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 a dhéanann difear do 
leasanna airgeadais an Aontais. I 
gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, 
féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 
Eorpaigh (OIPE) calaois agus ciontaí 
coiriúla eile a fhiosrú a mbíonn éifeacht 
acu ar leas airgeadais an Aontais mar a 
fhoráiltear dó i dTreoir (AE) 2017/1371 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle18 . I gcomhréir leis an 
Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine 
nó d’aon eintiteas a fhaigheann cistí ón 

(40) Chun críoch iniúchóireachta 
seachtraí agus urscaoilte, ba cheart na 
coinníollacha don Chúirt Iniúchóirí, don 
Oifig Eorpach Frith-Chalaoise agus 
d’Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 
Eorpaigh maidir lena gcumhachtaí a 
fheidhmiú i dtaca leis an tSaoráid, mar 
aon leis an nós imeachta urscaoilte is 
infheidhme a leagan síos i gcomhréir leis 
an Rialachán Airgeadais, le Rialachán 
(AE, Euratom) 2018/104613aó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle, le 
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle14, Rialachán (Euratom, CE) 
Uimh. 2988/9515 ón gComhairle, 
Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/9616 
ón gComhairle agus Rialachán (AE) 
2017/193917 ón gComhairle, déanfar 
leasanna airgeadais an Aontais a chosaint 
trí bhearta comhréireacha, lena n-áirítear trí 
neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a 
bhrath, a thuairisciú, a cheartú agus a 
fhiosrú, cistí a cailleadh, a íocadh go 
mícheart nó a úsáideadh go mícheart a 
ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, 
smachtbhannaí riaracháin a fhorchur. Go 
háirithe, i gcomhréir le Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. 883/2013 agus Rialachán 
(Euratom, CE) Uimh. 2185/96 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 a dhéanann difear do 
leasanna airgeadais an Aontais. I 
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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 agus 
do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa agus ní mór 
dóibh a áirithiú go dtabharfaidh aon tríú 
páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun 
feidhme cistí de chuid an Aontais cearta 
coibhéiseacha don Choimisiún, do OLAF, 
do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na 
hEorpa.

gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, 
féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 
Eorpaigh (OIPE) calaois agus ciontaí 
coiriúla eile a fhiosrú a mbíonn éifeacht 
acu ar leas airgeadais an Aontais mar a 
fhoráiltear dó i dTreoir (AE) 2017/1371 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle18 . I gcomhréir leis an 
Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine 
nó d’aon eintiteas a fhaigheann cistí ón 
Aontas aon amhras faoi neamhrialtachtaí 
nó calaois a thuairisciú agus 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 agus do Chúirt Iniúchóirí 
na hEorpa agus ní mór dóibh a áirithiú go 
dtabharfaidh aon tríú páirtithe a bheidh 
páirteach i gcur chun feidhme cistí de 
chuid an Aontais cearta coibhéiseacha don 
Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus do 
Chúirt Iniúchóirí na hEorpa. Chun 
neamhrialtachtaí agus calaois a bhrath 
agus a thuairisciú, ba cheart don 
Choimisiún córais TF atá ann cheana a 
fhorbairt agus/nó a oiriúnú chun córas 
tuairiscithe feidhmíochta digití a chruthú 
a bheidh le húsáid ag na húdaráis 
náisiúnta agus Eorpacha a bhfuil baint 
acu le cur chun feidhme na tacaíochta 
agus le himscrúdú ar aon amhras faoi 
neamhrialtachtaí nó calaois nó éilliú 
faoin tSaoráid. Beidh rochtain iomlán 
agus dhíreach ag na comhlachtaí 
imscrúdaitheacha Eorpacha ar an gcóras 
tuairiscithe feidhmíochta digití.

__________________ __________________
13a Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na 
rialacha airgeadais is infheidhme maidir 
le buiséad ginearálta an Aontais (IO 
L193, 30.7.2018, lch. 1/222)

14 Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 11 Meán 
Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna 

14 Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 11 Meán 
Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna 
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ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-
Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus Rialachán (Euratom) 
Uimh. 1074/1999 ón gComhairle 
(IO L 248, 18.9.2013, lch. 1)

ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-
Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus Rialachán (Euratom) 
Uimh. 1074/1999 ón gComhairle 
(IO L 248, 18.9.2013, lch. 1)

15 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 
an 18 Nollaig 1995 ón gComhairle maidir 
le leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.95, 
lch.1)

15 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 
an 18 Nollaig 1995 ón gComhairle maidir 
le leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.95, 
lch.1)

16 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 
ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir 
le seiceálacha agus cigireachtaí ar an 
láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún 
chun leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise 
agus neamhrialtachtaí eile (IO 
L292,15.11.96, lch.2)

16 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 
ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir 
le seiceálacha agus cigireachtaí ar an 
láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún 
chun leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise 
agus neamhrialtachtaí eile (IO 
L292,15.11.96, lch.2)

17 Rialachán (AE) 2017/1939 an 
12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle 
lena gcuirtear chun feidhme comhar 
feabhsaithe maidir le bunú Oifig an 
Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (“OIPE”) 
(IO L283, 31.10.2017, lch.1)

17 Rialachán (AE) 2017/1939 an 
12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle 
lena gcuirtear chun feidhme comhar 
feabhsaithe maidir le bunú Oifig an 
Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (“OIPE”) 
(IO L283, 31.10.2017, lch.1)

18 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 
maidir leis an gcomhrac in aghaidh na 
calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais 
trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 
28.7.2017, lch. 29)

18 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 
maidir leis an gcomhrac in aghaidh na 
calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais 
trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 
28.7.2017, lch. 29)

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 - mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Bunaítear leis an Rialachán seo Saoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta (an 
“tSaoráid”).

Leis an Rialachán seo, bunaítear Saoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta (an 
tSaoráid) mar ionstraim shealadach atá 
ceaptha chun dul i ngleic le héifeachtaí 
agus iarmhairtí díobhálacha phaindéim 
COVID-19 san Aontas.
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Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Chun críoch an Rialacháin seo, 
ciallaíonn ‘breisluach Eorpach’ an luach 
a eascraíonn as idirghabháil an Aontais, 
atá sa bhreis ar an luach (d’fhéadfadh sé 
a bheith mar thoradh ar fhachtóirí 
éagsúla, e.g. gnóthachain 
chomhordúcháin, deimhneacht dhlíthiúil, 
éifeachtacht nó comhlántachtaí níos 
fearr) a chruthódh na Ballstáit ina n-
aonar murach sin;
Ciallaíonn ‘Plean Náisiúnta Téarnaimh 
agus Athléimneachta (dá ngairtear ‘Plean 
Náisiúnta’ anseo feasta) an plean ceithre 
bliana, ina bhfuil bearta athchóirithe 
agus infheistíochta aonair, atá le hullmhú 
agus le tíolacadh ag gach Ballstát ar 
mhaithe le tacaíocht airgeadais a 
leithdháileadh ar na Ballstáit faoin 
tSaoráid;

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3b. Chun críoch an Rialacháin seo, 
ciallaíonn ‘breisíocht’ comhlíonadh an 
cheanglais breisíochta a leagtar amach i 
bpointe (b) d’Airteagal 209(2) den 
Rialachán Airgeadais agus, i gcás inarb 
iomchuí, infheistíocht phríobháideach a 
uasmhéadú i gcomhréir le pointe (d) 
d’Airteagal 209(2) den Rialachán 
Airgeadais;

Leasú 45
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Raon feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, tagróidh sé do réimsí 
beartais a bhaineann le comhtháthú, an t-
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, 
sláinte, iomaíochas, athléimneacht, 
táirgiúlacht, taighde agus nuálaíocht, fás 
cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach, 
poist agus infheistíocht, agus cobhsaíocht 
na gcóras airgeadais.

I raon feidhme na Saoráide Téarnaimh 
agus Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, tagrófar do réimsí beartais a 
bhfuil breisluach Eorpach soiléir acu a 
bhaineann leis an Margadh Aonair, 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach, an t-aistriú glas agus an t-aistriú 
digiteach, sláinte, iomaíochas, 
athléimneacht, táirgiúlacht, oideachas agus 
scileanna, taighde agus nuálaíocht, fás 
cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach, 
poist agus infheistíocht, laghdú na bearna 
bonneagair, agus cobhsaíocht na gcóras 
airgeadais.

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Le raon feidhme na Saoráide Téarnaimh 
agus Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, soláthrófar cur chuige 
comhtháite ar mhaithe le téarnamh 
éifeachtach agus aonfhoirmeach an 
Aontais agus tagrófar do na réimsí 
beartais tosaíochta Eorpacha seo a 
leanas:
aistriú glas, i gcomhthéacs an 
Chomhaontaithe Ghlais, spriocanna 
aeráide nuashonraithe an Aontais do 
2030 agus chuspóir neodracht aeráide AE 
faoi 2050, agus prionsabal na 
neamhdhíobhála á urramú ag an am 
céanna;
- claochlú digiteach, i gcomhthéacs an 
Chláir Oibre Dhigitigh;
̶̶- comhtháthú eacnamaíoch, táirgiúlacht 
agus iomaíochas, i gcomhthéacs Straitéisí 
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Tionsclaíocha agus Straitéisí FBManna;
̶̶- comhtháthú sóisialta, i gcomhthéacs 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta;
̶̶- athléimneacht institiúideach, d’fhonn 
acmhainneacht freagartha géarchéime a 
mhéadú;
̶̶- beartais don chéad ghlúin eile, i 
gcomhthéacs an Chláir Oibre Scileanna 
don Eoraip, na Ráthaíochta don Aos Óg 
agus na Ráthaíochta i dtaobh Leanaí.
Chun urraim a thabhairt do phrionsabal 
na neamhdhíobhála, ní sholáthróidh an 
tSaoráid tacaíocht airgeadais do na 
gníomhaíochtaí eisiata a shainítear i 
bpointe B d’Iarscríbhinn V den togra le 
haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle lena 
mbunaítear Clár InvestEU.

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach an Aontais a chur chun cinn trí 
athléimneacht agus acmhainn 
choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch na 
géarchéime a mhaolú, agus tacú leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach, 
agus ar an gcaoi sin rannchuidiú le 
hacmhainneacht fáis gheilleagair an 
Aontais a athshlánú i ndiaidh ghéarchéim 
COVID-19, agus le fás inbhuanaithe a 
chothú.

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach an Aontais a chur chun cinn trí 
dhíriú ar réimsí beartais tosaíochta 
Eorpacha agus ar an gcaoi sin díriú ar 
athléimneacht, ar acmhainneacht 
coigeartaithe agus ar ullmhacht i 
gcomhair géarchéimeanna na mBallstát 
uile a fheabhsú, tionchar sóisialta, inscne 
agus eacnamaíoch na géarchéime a mhaolú 
agus dul i ngleic le héagothromaíochtaí 
sóisialta, agus tacú leis an gclaochlú glas i 
dtreo chuspóirí aeráide agus comhshaoil 
an Aontais, lena n-áirítear spriocanna 
aeráide náisiúnta agus an Aontais do 
2030, agus an t-aistriú digiteach oscailte, 
ag rannchuidiú dá réir sin le cóineasú 
aníos eacnamaíoch agus sóisialta, le 
hionchas fáis inbhuanaithe gheilleagair an 
Aontais a athbhunú, cruthú fostaíochta a 
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chothú i ndiaidh ghéarchéim COVID-19, 
claochlú i dtreo geilleagar cúraim a 
áirithiú, leibhéil na n-infheistíochtaí 
poiblí a chosaint, fás inbhuanaithe a chur 
chun cinn agus breisluach Eorpach a 
ghiniúint, ionas nach bhfágfar aon duine 
ar lár.

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Chun an cuspóir ginearálta sin a 
ghnóthú, is é an cuspóir sonrach a bheidh 
ag an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta tacaíocht airgeadais a 
sholáthar do Bhallstáit d'fhonn 
garspriocanna agus spriocanna na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí a 
ghnóthú mar a leagtar amach iad ina gcuid 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta. 
An cuspóir sonrach sin, saothrófar é i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit lena 
mbaineann.

2. Chun an cuspóir ginearálta sin a 
ghnóthú, is é an cuspóir sonrach a bheidh 
ag an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta tacaíocht airgeadais a 
sholáthar do Bhallstáit d’fhonn 
garspriocanna agus spriocanna 
soiléire athchóirithe feabhsaithe fáis agus 
infheistíochtaí inbhuanaithe a ghnóthú 
mar a leagtar amach iad ina gcuid 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta. 
An cuspóir sonrach sin, saothrófar é i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit lena 
mbaineann.

Leasú 49

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Tabharfaidh na tionscadail 
breisluach AE agus ba cheart tosaíocht a 
thabhairt do thionscadail trasteorann nó 
do na tionscadail sin a ghineann 
breisluach Eorpach i níos mó ná Ballstát 
amháin nó réigiún amháin de bharr 
éifeachtaí iarmharta.
Tá na hathchóirithe agus na 
hinfheistíochtaí a thionscain na Ballstáit 
tar éis an 15 Márta 2020 (bearta i ndáil le 
géarchéim an choróinvíris) incháilithe 
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faoin tSaoráid Athchóirithe agus 
Athléimneachta.
Ní bheidh an tSaoráid bun os cionn le 
leasanna straitéiseacha agus 
eacnamaíocha an Aontais. I ndáil leis sin, 
ní chuirfear tacaíocht ar fáil do 
thionscadail atá mar chuid de phleananna 
infheistíochta straitéiseacha tríú tíortha.
Ní ghabhfaidh an tSaoráid ionad 
caiteachais bhuiséadaigh rialta náisiúnta.
Ní mhaoineoidh an tSaoráid tionscadail a 
dhéanann dochar don Mhargadh Aonair 
nó a chuirfeadh lena ilroinnt.

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 4 a
Comhlíonadh luachanna Eorpacha agus 
cur chun cinn an neamh-idirdhealaithe

1. Comhlíonfaidh oibríochtaí dá 
dtabharfar tacaíocht faoin tSaoráid 
luachanna an Aontais mar a leagtar 
amach iad in Airteagal 2 CAE;
2. Glacfaidh na Ballstáit agus an 
Coimisiún na céimeanna agus na bearta 
iomchuí chun aon idirdhealú atá 
bunaithe ar inscne, ar thionscnamh 
ciníoch nó eitneach, ar reiligiún nó ar 
chreideamh, ar mhíchumas, ar aois nó ar 
ghnéaschlaonadh a chosc agus 
pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta na mBallstát á n-ullmhú 
agus á gcur chun feidhme;
3. Cuirfidh an Coimisiún bearta 
rialaithe ex post i bhfeidhm lena fhíorú 
nach bhfuil cistiú faoin tSaoráid faighte 
ag aon tionscadail, eagraíochtaí ná 
eintitis ag a bhfuil cuspóir nach bhfuil ag 
luí le luachanna an Aontais, lena n-
áirítear na cinn sin atá bunoscionn le 
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prionsabal an neamh-idirdhealaithe;
4. I gcomhréir le hAirteagal 101(8) 
den Rialachán Airgeadais, tugtar de 
chumhacht don Choimisiún, i gcás inarb 
iomchuí, ceartuithe airgeadais a 
dhéanamh trí chuid de ranníocaíocht an 
Aontais le plean téarnaimh agus 
athléimneachta Ballstáit a chur ar ceal 
agus trí chistí atá íoctha amach cheana 
féin a aisghabháil ó Bhallstát chun 
caiteachas atá contrártha do na 
luachanna a leagtar amach i ndlí an 
Aontais is infheidhme a eisiamh ó 
mhaoiniú an Aontais.

Réasúnú

Is leasú comhlántacht é seo ach tá sé éagsúil ó na leasuithe a nascann RRF le Sásra an 
Smachta Reachta. Tá sé bunriachtanach luachanna AE a chomhlíonadh le gach tionscadal a 
mhaoinítear leis an tSaoráid, fiú i mBallstáit inar gnách gan sásraí smachta reachta a bheith 
easnamhach. Ba cheart, dá bhrí sin, rialuithe ex-post a chur i bhfeidhm ar leibhéal níos 
mionsonraithe ná an leibhéal dá bhforáiltear le sásra an Smachta Reachta.

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh na méideanna dá 
dtagraítear i mír 1(a) speansais a 
chumhdach a bhaineann le gníomhaíochtaí 
ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchta 
agus meastóireachta a bhfuil gá leo chun 
gach ionstraim aonair a bhainistiú agus a 
gcuspóirí a ghnóthú, go háirithe staidéir, 
cruinnithe saineolaithe, gníomhaíochtaí 
faisnéise agus cumarsáide, lena n-áirítear 
cumarsáid chorparáideach faoi thosaíochtaí 
polaitiúla an Aontais, a mhéid a bhaineann 
siad le cuspóirí an Rialacháin seo, 
speansais a bhaineann le líonraí TF atá 
dírithe ar phróiseáil agus ar mhalartú 
faisnéise, uirlisí teicneolaíochta faisnéise 
corparáideacha, agus gach speansas eile 
maidir le cúnamh teicniúil agus riaracháin 

2. Féadfaidh na méideanna dá 
dtagraítear i mír 1(a) speansais a 
chumhdach a bhaineann le gníomhaíochtaí 
ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchta 
agus meastóireachta a bhfuil gá leo chun 
gach ionstraim aonair a bhainistiú agus a 
gcuspóirí a ghnóthú, go háirithe staidéir, 
cruinnithe saineolaithe, gníomhaíochtaí 
faisnéise agus cumarsáide, lena n-áirítear 
cumarsáid chorparáideach faoi thosaíochtaí 
polaitiúla an Aontais, a mhéid a bhaineann 
siad le cuspóirí an Rialacháin seo, 
speansais a bhaineann le líonraí TF atá 
dírithe ar phróiseáil agus ar mhalartú 
faisnéise, uirlisí teicneolaíochta faisnéise 
corparáideacha, agus gach speansas eile 
maidir le cúnamh teicniúil agus riaracháin 
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arna thabhú ag an gCoimisiún chun gach 
ionstraim a bhainistiú. Féadfaidh na 
speansais gach costas a bhaineann le 
gníomhaíochtaí tacaíochta eile a 
chumhdach freisin, amhail costais a 
bhaineann le rialú cáilíochta agus 
faireachán ar thionscadail ar an láthair agus 
costais a bhaineann le 
piarchomhairleoireacht agus le saineolaithe 
chun athchóirithe agus infheistíochtaí a 
mheasúnú agus a chur chun feidhme.

arna thabhú ag an gCoimisiún chun gach 
ionstraim a bhainistiú. Féadfaidh na 
speansais gach costas a bhaineann le 
gníomhaíochtaí tacaíochta eile a 
chumhdach freisin, amhail costais a 
bhaineann le rialú cáilíochta agus 
faireachán ar thionscadail ar an láthair agus 
costais a bhaineann le 
piarchomhairleoireacht agus le saineolaithe 
chun athchóirithe feabhsaithe fáis agus 
infheistíochtaí inbhuanaithe a mheasúnú 
agus a chur chun feidhme.

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 5a
Tionscadail Leasa Choitinn Eorpaigh

Úsáidfear an tsuim a shonraítear in 
Airteagal 5(1) (ba) chun tionscadail leasa 
choitinn Eorpaigh a mhaoiniú a mbeidh 
cumhdach Eorpach acu agus a 
rannchuideoidh go mór leis an aistriú 
glas agus digiteach agus leis an téarnamh 
eacnamaíoch tar éis ghéarchéim COVID-
19. Tabharfaidh an Coimisiún na 
Tionscadail leasa choitinn Eorpaigh 
isteach trí ghníomhartha tarmligthe lena 
sonrófar na Ballstáit rannpháirteacha, na 
suimeanna, na garspriocanna agus na 
spriocanna, na tionscadail 
tosaíochta/cineálacha na dtionscadal. Is 
iad seo a leanas na Tionscadail leasa 
choitinn Eorpaigh:
- Turasóireacht inbhuanaithe
- Tionscal aerloingseoireachta.
- Inseoltacht uiscebhealaí intíre
- ERTMS ar Chonairí Lasta Eorpacha
- Naisc trasteorann fuinnimh
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Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfar acmhainní arna leithdháileadh ar 
Bhallstáit faoin mbainistíocht 
chomhroinnte a aistriú chuig an tSaoráid, 
má iarrann na Ballstáit sin. Déanfaidh an 
Coimisiún na hacmhainní sin a chur chun 
feidhme go díreach i gcomhréir le pointe 
(a) d'Airteagal 62(1) den Rialachán 
Airgeadais. Úsáidfear na hacmhainní sin 
chun leas an Bhallstáit lena mbaineann.

Féadfar acmhainní arna leithdháileadh ar 
Bhallstáit faoin mbainistíocht 
chomhroinnte a aistriú chuig an tSaoráid, 
má iarrann na Ballstáit sin. Déanfaidh an 
Coimisiún na hacmhainní sin a chur chun 
feidhme go díreach i gcomhréir le pointe 
(a) d'Airteagal 62(1) den Rialachán 
Airgeadais. Úsáidfear na hacmhainní sin 
chun leasa an Bhallstáit lena mbaineann 
agus beidh siad faoi réir na gceanglas 
céanna maidir le bainistíocht fhónta 
airgeadais agus na cistí tionscnaimh.

Réasúnú

Is féidir acmhainní neamhúsáidte faoi bhainistíocht chomhroinnte a chur isteach san áis. Ar 
an mbealach a chuirtear an togra don tsaoráid ar bun anois, tá na ceanglais cur chun 
feidhme i bhfabhar na saoráide thar na cistí tionscnaimh a bhféadfadh drochthionchar a 
bheith acu ar na cistí bainistíochta comhroinnte.

Leasú 54

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar an méid nár úsáideadh faoin 
tSaoráid a aistriú go cúlchiste buiséadach 
a fhéadfar a úsáid chun cláir de chuid an 
Aontais faoi bhainistíocht dhíreach i 
réimsí an taighde agus na nuálaíochta 
(Fís na hEorpa), an oideachais (Erasmus 
+), an bhonneagair (an tSaoráid um 
Chónascadh na hEorpa), an digitithe (an 
Eoraip Dhigiteach) agus an bhainistithe 
teorann (Ciste um Bainistiú Comhtháite 
Teorainneacha) a atreisiú. Ní scaoilfear 
an cúlchiste buiséadach go páirteach ná 
ina iomláine go dtí go dtiocfaidh an 
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Coimisiún ar an tátal nach féidir leis na 
cláir a luaitear i bhfomhír 1 na cuspóirí a 
leagtar amach sa reachtaíocht faoi seach 
a bhaint amach, gan maoiniú a mhéadú. 
Comhlíonfaidh an cúlchiste buiséadach 
agus na haistrithe ina dhiaidh sin na 
rialacha a leagtar amach sa Rialachán 
Airgeadais agus beidh sé faoi réir 
fhormheas na Parlaiminte agus na 
Comhairle. Déanfar an méid atá fós sa 
chúlchiste buiséadach an 31 Nollaig 2027 
a úsáid ina iomláine le haghaidh aisíoc 
an mhaoinithe arna tharraingt ag an 
gCoimisiún chun críoch mhaoiniú na 
Saoráide.

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 6a
Úsáid na Saoráide arna seachadadh trí 

InvestEU nó i gcomhcheangal leis
1. I gcomhréir leis na ceanglais a 
leagtar amach san Airteagal seo, 
féadfaidh na Ballstáit an méid atá le 
seachadadh trí InvestEU a leithdháileadh 
ar bhonn deonach, sa Phlean Téarnaimh 
agus Athléimneachta. Féadfar an méid a 
sheachadfar trí InvestEU a úsáid chun 
tacú le sócmhainneacht cuideachtaí atá 
bunaithe sna Ballstáit lena mbaineann. 
Beidh an t-údar atá le húsáid ráthaíochtaí 
buiséadacha InvestEU ar áireamh sa 
Phlean Téarnaimh agus Athléimneachta. 
Sna leithdháiltí dá dtagraítear sa chéad 
fhomhír féadfaidh na Ballstáit cuid de na 
hacmhainní a leagtar amach in Airteagal 
5(2) a leithdháileadh le rannchuidiú le 
InvestEU le haghaidh Chúnamh 
comhfhreagrach InvestEU le haghaidh 
gníomhaíochtaí a leagtar amach sa 
chomhaontú ranníocaíochta dá 
dtagraítear in Airteagal [9] de [Rialachán 
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InvestEU].
2. I gcás na n-iarrataí ar leasú ar 
Phlean Téarnaimh agus Athléimneachta 
dá dtagraítear in Airteagal 18, ní fhéadfar 
ach acmhainní na mblianta atá le teacht a 
shainaithint.
3. Úsáidfear an méid dá dtagraítear 
sa chéad fhomhír de mhír 1 chun soláthar 
don chuid den ráthaíocht ón Aontas atá in 
urrann an Bhallstáit.
4. I gcás nach mbeidh comhaontú 
ranníocaíochta, mar a leagtar amach é in 
Airteagal [9] de [Rialachán InvestEU], 
tugtha i gcrích [faoin 31 Nollaig 2021] i 
dtaca le méid dá dtagraítear i mír 1, 
déanfaidh an Ballstát iarraidh a 
thíolacadh i dtaca leis an bPlean 
Téarnaimh agus Athléimneachta a leasú i 
gcomhréir le hAirteagal 18, chun an méid 
comhfhreagrach a úsáid. Déanfar an 
comhaontú ranníocaíochta le haghaidh 
méid dá dtagraítear i mír 1 a 
leithdháiltear san iarraidh ar leasú ar 
Phlean Téarnaimh agus Athléimneachta 
a thabhairt i gcrích go comhuaineach le 
glacadh an chinnidh lena leasaítear an 
Plean.
5. I gcás nach bhfuil comhaontú 
ráthaíochta, mar a leagtar amach é in 
Airteagal [9] de [Rialachán InvestEU], 
tugtha i gcrích laistigh de [naoi mí] ó 
fhormheas an chomhaontaithe 
ranníocaíochta, aistreofar na méideanna 
faoi seach ar ais chuig an tSaoráid agus 
cuirfidh an Ballstát iarraidh 
chomhfhreagrach ar leasú ar an bPlean 
Téarnaimh agus Athléimneachta isteach.
6. I gcás nár cuireadh comhaontú 
ráthaíochta, mar a leagtar amach é in 
Airteagal [9] de [Rialachán InvestEU], 
chun feidhme ina iomláine laistigh de 
[ceithre bliana] ó shíniú an 
chomhaontaithe ráthaíochta, féadfaidh 
an Ballstát a iarraidh go gcaithfear le 
méideanna a gealladh sa chomhaontú 
ráthaíochta ach nach gcumhdaíonn 
iasachtaí foluiteacha ná ionstraimí lena 
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ngabhann riosca eile i gcomhréir le mír 
5.7.Maidir le hacmhainní arna nginiúint 
ag na méideanna arna ranníoc le 
InvestEU nó atá inchurtha i leith na 
méideanna sin agus a sholáthraítear trí 
ráthaíochtaí buiséadacha, cuirfear ar fáil 
don Bhallstát iad agus úsáidfear iad le 
haghaidh foirmeacha iníoctha tacaíochta 
i gcomhréir leis an bPlean Téarnaimh 
agus Athléimneachta.

Leasú 56

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh plean aisíocaíochta soiléir agus 
inchreidte a bheith ag gabháil le cistiú na 
Saoráide, mar chuid de Next Generation 
EU, gan dul i muinín CAI.

Leasú 57

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun críoch mhaoiniú inbhuanaithe na 
Saoráide, geallfaidh an Coimisiún agus 
an Chomhairle go dtabharfaidh siad 
isteach féilire soiléir ceangailteach le 
haghaidh ciseán d’acmhainní dílse nua a 
rachaidh isteach i mbuiséad an Aontais le 
linn an chéad Chreata Airgeadais 
Ilbhliantúil eile. Beidh méid na n-
acmhainní dílse nua leordhóthanach 
chun go gcumhdófar, ar a laghad, na 
costais príomhshuime agus úis a 
bhaineann le cistí a fháil ar iasacht faoi 
Next Generation EU.

Leasú 58
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Coimisiún bearta 
frithchalaoise éifeachtacha agus 
comhréireacha a chur i bhfeidhm, ag cur 
na rioscaí a aithníodh san áireamh;

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 7a
Rialuithe agus iniúchtaí éifeachtúla agus 

éifeachtacha
1. Tabharfar údarú sainráite don 
Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus don 
Chúirt Iniúchóirí a gcearta a fheidhmiú 
mar a fhoráiltear in Airteagal 129(1) den 
Rialachán Airgeadais.
2. Féadfaidh an Oifig Eorpach 
Frith-Chalaoise (OLAF) imscrúduithe 
riaracháin a dhéanamh, lena n-áirítear 
seiceálacha agus cigireachtaí ar an 
láthair a dhéanamh, i gcomhréir leis na 
forálacha agus leis na nósanna imeachta 
a leagtar síos le Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle agus le 
Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 
ón gComhairle, d’fhonn a shuí ar tharla 
calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht 
neamhdhleathach eile a dhéanfadh difear 
do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil 
le tacaíocht faoin tSaoráid seo.
3. Déanfaidh an Coimisiún bearta 
frithchalaoise éifeachtacha agus 
comhréireacha a chur i bhfeidhm, ag cur 
na rioscaí a aithníodh san áireamh; Chun 
na críche sin, déanfaidh an Coimisiún 
córais TF atá ann cheana a fhorbairt nó a 
chur in oiriúint chun córas tuairiscithe 



PE655.950v03-00 320/435 RR\1217780GA.docx

GA

feidhmíochta digití a chruthú lena 
gceadaítear faireachán, brath agus 
tuairisciú neamhrialtachtaí nó calaois.
4. Coinneoidh údaráis na mBallstát a 
bhfuil baint acu le cur chun feidhme na 
tacaíochta faoin tSaoráid taifid ar na 
hoibreoirí eacnamaíocha agus ar a n-
úinéirí tairbhiúla, nuair is daoine 
nádúrtha iad na húinéirí sin, a bhfuil 
baint acu le cur chun feidhme na gcistí

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh tacaíocht faoin tSaoráid Téarnaimh 
agus Athléimneachta sin sa bhreis ar an 
tacaíocht arna soláthar faoi chistí agus faoi 
chláir eile an Aontais. Féadfaidh 
tionscadail athchóirithe agus infheistíochta 
tacaíocht a fháil ó chláir agus ó ionstraimí 
eile de chuid an Aontais ar choinníoll nach 
gcumhdaíonn an tacaíocht sin an costas 
céanna.

Beidh tacaíocht faoin tSaoráid Téarnaimh 
agus Athléimneachta sin sa bhreis ar an 
tacaíocht arna soláthar faoi chistí agus faoi 
chláir eile an Aontais. Féadfaidh 
tionscadail athchóirithe agus infheistíochta 
tacaíocht a fháil ó chláir agus ó ionstraimí 
eile de chuid an Aontais ar choinníoll nach 
gcumhdaíonn an tacaíocht sin an costas 
céanna. Chun cistiú dúbailte a chosc agus 
a bhrath, úsáidfidh an Ballstát an córas 
tuairiscithe feidhmíochta digití chun 
caiteachas a chlárú faoin tSaoráid.

Réasúnú

ní mór do na Ballstáit caiteachas a thaifeadadh faoin tSaoráid chun cistiú dúbailte a chumasú 
(costais a mhaoinítear faoin tSaoráid agus b’fhéidir faoi chistí eile AE freisin).

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. I gcás neamhchomhlíonadh 
suntasach i ndáil le haon chás a leagtar síos 
in Airteagal 15(7) den Rialachán lena 

1. I gcás neamhchomhlíonadh 
suntasach i ndáil le haon chás a leagtar síos 
in Airteagal 15(7) den Rialachán lena 
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leagtar síos forálacha coiteanna maidir le 
[…)][RFC], is amhlaidh a dhéanfaidh an 
Chomhairle, ar thogra a fháil ón 
gCoimisiún, cinneadh a ghlacadh trí 
bhíthin gníomh cur chun feidhme chun an 
tréimhse maidir le glacadh na gcinntí dá 
dtagraítear in Airteagail 17(1) agus 17(2) 
nó chun íocaíochtaí faoin tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta a chur ar 
fionraí.

leagtar síos forálacha coiteanna maidir le 
[…)][RFC], déanfaidh an Coimisiún 
cinneadh a ghlacadh trí bhíthin gníomh 
tarmligthe chun an tréimhse maidir le 
glacadh na gcinntí dá dtagraítear in 
Airteagail 17(1) agus 17(2) nó chun 
íocaíochtaí faoin tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta a chur ar fionraí.

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 9a
Bearta lena nasctar an tSaoráid le cosaint 

bhuiséad an Aontais i gcás easnaimh 
ghinearálaithe maidir leis an smacht 

reachta.
1. I gcás easnaimh ghinearálaithe 
maidir leis an smacht reachta i mBallstát, 
ar easnaimh ghinearálaithe iad a 
dhéanann difear do phrionsabail na 
bainistíochta fónta airgeadais nó do 
chosaint leasanna airgeadais an Aontais, 
mar a shainítear iad in Airteagal 3 de 
Rialachán [.../...] maidir le cosaint 
bhuiséad an Aontais i gcás easnaimh 
ghinearálaithe maidir leis an smacht 
reachta sna Ballstáit, déanfaidh an 
Coimisiún cinneadh a ghlacadh trí 
bhíthin gníomh cur chun feidhme:
(a) chun an tréimhse ama le haghaidh 
ghlacadh na gcinntí dá dtagraítear in 
Airteagail 17(1) agus 17(2) den Rialachán 
seo a fhionraí, agus feidhm ag an fionraí 
sin ón lá tar éis ghlacadh an chinnidh dá 
dtagraítear sa chéad fhomhír, nó;
(b) íocaíochtaí a fhionraí faoin 
tSaoráid, agus feidhm ag an méid sin i 
leith iarratais ar íocaíocht arna 
dtíolacadh tar éis dháta an chinnidh i 
dtaca le fionraí agus i gcomhréir le 
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hAirteagal 4(3) de Rialachán [.../...] 
maidir le buiséad an Aontais a chosaint i 
gcás easnaimh ghinearálaithe a mhéid a 
bhaineann leis an smacht reachta sna 
Ballstáit.
2. I gcás ina ndéanfaidh fionraí 
íocaíochtaí difear d’fhaighteoirí agus 
tairbhithe deiridh, déanfaidh an 
Coimisiún na bearta is gá chun 
freagracht bhainistiú na gcistí a ghlacadh 
air féin. Cuirfear faisnéis 
leordhóthanach, treoir leordhóthanach 
agus uirlisí soláimhsithe leordhóthanacha 
ar fáil d’fhaighteoirí agus tairbhithe 
deiridh, lena n-áirítear trí shuíomh 
gréasáin nó tairseach idirlín, chun 
leanúint de leas a bhaint as na cistí.
3. I gcás measúnú dearfach ón 
gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 6 de 
Rialachán [.../...] maidir le buiséad an 
Aontais a chosaint i gcás easnaimh 
ghinearálaithe a mhéid a bhaineann leis 
an smacht reachta sna Ballstáit, 
déanfaidh an Coimisiún cinneadh a 
ghlacadh trí bhíthin gníomh tarmligthe 
chun an fionraí a fhoirceannadh thar 
thréimhse ama nó thar thréimhse dhá 
íocaíocht dá dtagraítear sa mhír roimhe 
seo.
Athchromfar ar na nósanna imeachta nó 
na híocaíochtaí ábhartha an lá tar éis 
fhoirceannadh na fionraí.

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 9a
Bearta lena nasctar an tSaoráid leis an 

rialachas eacnamaíoch fónta
Beidh feidhm ag Airteagal 33(1), pointí 
(a) agus (b) d’Airteagal 33(2), Airteagal 
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33(3), agus Airteagail 34 agus 36 de 
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 
maidir le cistí a chur chun feidhme faoin 
tSaoráid sna Ballstáit.

Réasúnú

Luaitear bainistíocht fhónta airgeadais in aithris, ach ní luaitear í in áit ar bith in airteagal. 
Dá bhrí sin, molann an Rapóirtéir airteagal nua a chruthú, díreach tar éis an airteagail ar 
rialachas fónta eacnamaíoch.

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Déanfar aon acmhainní airgeadais 
nach bhfuil leithdháilte agus atá 
dídhílsithe tar éis fhoirceannadh na 
Saoráide a aistriú chuig ciste faoin gcreat 
airgeadais ilbhliantúil.

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. An tráth céanna le plean téarnaimh 
agus athléimneachta dá dtagraítear in 
Airteagal 15 a thíolacadh nó ag tráth éigin 
eile suas go dtí an 31 Lúnasa 2024, 
féadfaidh Ballstát iasacht a iarraidh. Sa 
chás deireanach, beidh plean 
athbhreithnithe, garspriocanna agus 
spriocanna breise san áireamh, ag gabháil 
leis an iarraidh sin.

2. An tráth céanna le plean téarnaimh 
agus athléimneachta dá dtagraítear in 
Airteagal 15 a thíolacadh nó ag tráth éigin 
eile suas go dtí an 31 Lúnasa 2024, 
féadfaidh Ballstát iasacht a iarraidh. Sa 
chás deireanach, beidh plean 
athbhreithnithe, garspriocanna agus 
spriocanna breise agus soiléire san 
áireamh, ag gabháil leis an iarraidh sin.

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 3 – pointe a
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) na fáthanna atá leis an tacaíocht 
iasachta, arb iad na riachtanais airgeadais 
bhreise is bonn cirt leo agus a bhaineann le 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise;

(a) na fáthanna atá leis an tacaíocht 
iasachta, arb iad na riachtanais airgeadais 
bhreise is bonn cirt leo agus a bhaineann le 
hathchóirithe feabhsaithe fáis agus 
infheistíochtaí inbhuanaithe breise;

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) na hathchóirithe agus na 
hinfheistíochtaí breise i gcomhréir le 
hAirteagal 15;

(b) na hathchóirithe feabhsaithe fáis 
agus na hinfheistíochtaí inbhuanaithe 
breise i gcomhréir le hAirteagal 15;

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 3 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) an riosca ráta úis a eascraíonn as 
an gclaochlú aibíochta a iompraíonn an 
Ballstát tairbhiúil.

Réasúnú

Thagair an Chúirt Iniúchóirí don riosca úis seo sa Tuairim uaithi maidir leis an togra le 
haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Saoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta.

Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. An tacaíocht iasachta do phlean 4. Ní bheidh an tacaíocht iasachta do 
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téarnaimh agus athléimneachta an 
Bhallstáit lena mbaineann, ní mó ná an 
difríocht idir méid iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
athbhreithniú i gcás inarb ábhartha a 
bheidh sé, agus an ranníocaíocht uasta dá 
dtagraítear in Airteagal 10. Ní mó ná 4.7 % 
d’Ollioncam Náisiúnta an Bhallstáit a 
bheidh méid uasta na hiasachta le gach 
Ballstát.

phlean téarnaimh agus athléimneachta an 
Bhallstáit lena mbaineann níos airde ná a 
sciar ón méid dá dtagraítear in Airteagal 
5(1)(b) arna ríomh trí úsáid a bhaint as 
an modheolaíocht a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I.

Leasú 70

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) an réasúnta agus an inchreidte an 
réasúnú le hiarraidh ar iasacht agus ar 
mhéid na hiasachta i ndáil leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise; 
agus

(a) an réasúnta agus an inchreidte an 
réasúnú le hiarraidh ar iasacht agus ar 
mhéid na hiasachta i ndáil leis na 
hathchóirithe feabhsaithe fáis agus 
infheistíochtaí inbhuanaithe breise; agus

Leasú 71

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) an gcomhlíonann na hathchóirithe 
agus infheistíochtaí breise na critéir a 
leagtar amach in Airteagal 16(3).

(b) an gcomhlíonann na hathchóirithe 
feabhsaithe fáis agus infheistíochtaí 
inbhuanaithe breise na critéir a leagtar 
amach in Airteagal 16(3).

Leasú 72

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) na gnéithe eile a bhfuil gá leo chun 
an tacaíocht iasachta a chur chun feidhme i 
ndáil leis na hathchóirithe agus na 

(e) na gnéithe eile a bhfuil gá leo chun 
an tacaíocht iasachta a chur chun feidhme i 
ndáil leis na hathchóirithe feabhsaithe fáis 
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tionscadail infheistíochta lena mbaineann i 
gcomhréir leis an gcinneadh dá dtagraítear 
in Airteagal 17(2).

agus na tionscadail infheistíochta 
inbhuanaithe lena mbaineann i gcomhréir 
leis an gcinneadh dá dtagraítear in 
Airteagal 17(2).

Leasú 73

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. De bhun na gcuspóirí a leagtar 
amach in Airteagal 4, ullmhóidh na 
Ballstáit pleananna náisiúnta téarnaimh 
agus athléimneachta. Leagfar amach sna 
pleananna sin clár oibre athchóirithe agus 
infheistíochta an Bhallstáit lena mbaineann 
le haghaidh na tréimhse ceithre bliana ina 
dhiaidh. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta incháilithe le haghaidh 
cistiúcháin faoin ionstraim sin, bíonn 
bearta le haghaidh athchóirithe agus 
tionscadail infheistíochta poiblí mar chuid 
díobh le pacáiste comhleanúnach.

1. De bhun na gcuspóirí a leagtar 
amach in Airteagal 4, ullmhóidh na 
Ballstáit pleananna náisiúnta téarnaimh 
agus athléimneachta. Leagfar amach sna 
pleananna sin clár oibre athchóirithe agus 
infheistíochta an Bhallstáit lena mbaineann 
le haghaidh na tréimhse ceithre bliana ina 
dhiaidh. Maidir leis na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta a bheidh 
incháilithe le haghaidh cistiúcháin faoin 
ionstraim sin, beidh bearta le haghaidh 
athchóirithe feabhsaithe fáis agus 
tionscadail infheistíochta poiblí 
inbhuanaithe mar chuid díobh le pacáiste 
comhleanúnach.

Leasú 74

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Tá sé i gceist leis an tSaoráid 
Athléimneachta agus Téarnaimh cabhrú 
leis an Aontas dul i ngleic leis an 
ngéarchéim atá ann mar thoradh ar 
phaindéim COVID-19, lena dtugtar le 
tuiscint go ndéanfar infheistíochtaí a 
éagsúlú ar bhonn críochach, agus dá bhrí 
sin tá údaráis réigiúnacha, comhlachais 
ghairmiúla agus eagraíochtaí 
neamhrialtasacha ríthábhachtach chun 
riachtanais shonracha infheistíochta a 
shainaithint agus a mheas sna pleananna 
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téarnaimh agus athléimneachta. 
Déanfaidh an Coimisiún Cód Iompair 
maidir le comhpháirtíocht a chur ar 
aghaidh ina leagfar síos íoschaighdeáin 
maidir le rannpháirtíocht na n-údarás 
inniúil áitiúil agus réigiúnach, 
eagraíochtaí gairmiúla agus eagraíochtaí 
ábhartha na sochaí sibhialta, i gcomhréir 
le prionsabal na comhpháirtíochta.

Leasú 75

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, na cinn is ábhartha 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach 
nó a eascraíonn astu go háirithe. Na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta, 
beidh siad comhsheasmhach freisin leis an 
bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit san 
áireamh ina gcláir náisiúnta athchóirithe 
faoin Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
huasdátaithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921, ina bpleananna críochacha 
um aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú 
Cóir22, agus ina gcomhaontuithe 
comhpháirteacha agus cláir oibríochtúla 
faoi chistí an Aontais.

2. Beidh na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta comhsheasmhach leis na 
dúshláin agus tosaíochtaí tírshonracha is 
ábhartha a sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh. I gcás thíortha an 
limistéir euro, tabharfar aird ar na moltaí 
ábhartha don limistéar euro arna 
bhformhuiniú ag an gComhairle. Na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta, 
beidh siad comhsheasmhach freisin leis an 
bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit san 
áireamh ina gcláir náisiúnta athchóirithe 
faoin Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
huasdátaithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921, ina bpleananna críochacha 
um aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú 
Cóir22, agus ina gcomhaontuithe 
comhpháirteacha agus cláir oibríochtúla 
faoi chistí an Aontais. Déanfar na 
pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a tharraingt suas tar éis 
dul i gcomhairle ar bhonn 
leordhóthanach le húdaráis réigiúnacha 
agus áitiúla agus le geallsealbhóirí eile, 
lena n-áirítear comhpháirtithe sóisialta 
agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta, i 
gcomhréir leis an gCód Iompar maidir le 
comhpháirtíocht;

__________________ __________________
21 Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint 21 Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint 
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na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an 
Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta 
Aeráide.

na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an 
Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta 
Aeráide.

22 […] 22 […]

Leasú 76

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Áiritheoidh an Coimisiún agus na 
Ballstáit go rannchuideoidh pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta mar aon 
le haon chláir a mhaoineofar faoin 
tSaoráid amach anseo le comhionannas 
idir mná agus fir a urramú agus a chur 
chun cinn i gcomhréir le hAirteagal 8 
CFAE. Léiríodh i meastóireachtaí a 
thábhachtaí atá sé cuspóirí 
comhionannais inscne a chur san 
áireamh i ngach gné agus i ngach céim 
den ullmhúchán agus den fhaireachán.

Leasú 77

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2b. Rannchuideoidh na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta le neartú 
an Mhargaidh Aonair.

Leasú 78

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás ina bhfuil Ballstát 
díolmhaithe ó fhaireachán agus ó 

3. I gcás ina bhfuil Ballstát 
díolmhaithe ó fhaireachán agus ó 
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mheasúnú an tSeimeastair Eorpaigh ar 
bhonn Airteagal 12 de Rialachán (AE) 
472/2013, nó i gcás ina bhfuil sé faoi réir 
faireachais faoi Rialachán (CE) 
Uimh. 332/2002 ón gComhairle, cuirfear 
na forálacha a leagtar amach sa rialachán 
seo i bhfeidhm ar an mBallstát lena 
mbaineann i ndáil leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí a sainaithníodh trí na bearta a 
leagtar amach faoi na rialacháin sin.

mheasúnú an tSeimeastair Eorpaigh ar 
bhonn Airteagal 12 de Rialachán (AE) 
472/2013, nó i gcás ina bhfuil sé faoi réir 
faireachais faoi Rialachán (CE) 
Uimh. 332/2002 ón gComhairle, cuirfear 
na forálacha a leagtar amach sa rialachán 
seo i bhfeidhm ar an mBallstát lena 
mbaineann i ndáil leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí a sainaithníodh trí na bearta a 
leagtar amach faoi na rialacháin sin. 
Áireofar bearta éifeachtacha sna 
pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta freisin maidir le tacaíocht 
éagsúil neamh-idirdhealaitheach 
d’eagraíochtaí de chuid na sochaí 
sibhialta, d’eagraíochtaí 
neamhbhrabúsacha, do na meáin 
neamhspleácha agus do bhardais 
neamhspleácha, do réigiúin nó d’údaráis 
fhonáisiúnta eile.

Leasú 79

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Ní thabharfar an tacaíocht 
airgeadais a dheonófar faoin tsaoráid seo 
d'aon Bhallstát atá faoi réir nós imeachta 
maidir le hurraim don smacht reachta 
ach amháin nuair a bheidh an nós 
imeachta sin tugtha chun críche agus na 
bearta feabhais déanta ag an mBallstát i 
gcomhréir le sásra an smacht reachta ón 
[Togra ón gCoimisiún le haghaidh 
Rialachán maidir le buiséad an Aontais a 
chosaint i gcás easnaimh ghinearálaithe i 
ndáil leis an smacht reachta sna Ballstáit 
((COM/2018/324 final) (2018/0136 
(COD)].
Más rud é, le linn an plean téarnaimh 
agus athléimneachta a chur chun 
feidhme, go ndéanfaidh Ballstát dochar 
mór agus é a dhéanamh arís agus arís eile 
do phrionsabal an smachta reachta, beidh 
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sé de chumhacht ag an gCoimisiún 
eisíocaíochtaí cistí faoin tSaoráid a 
stiúradh go díreach.

Réasúnú

Ba cheart meas ar an smacht reachta, a luaitear in aithris nua, a áireamh in alt freisin, agus 
ba cheart go mbeadh sé seo ina réamhchoinníoll chun tacaíocht a fháil faoin tSaoráid.

Leasú 80

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 –mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) míniú ar an dóigh a mheastar go 
dtabharfar aghaidh ar na dúshláin agus 
tosaíochtaí struchtúracha tírshonracha is 
ábhartha a sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh;

(a) an bonn cirt atá leis an gcaoi a 
dtugtar aghaidh ar na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, lena n-áirítear 
gnéithe airgeadais díobh, nó san fhaisnéis 
anailíseach maidir leis an mBallstát lena 
mbaineann a rinne seirbhísí an 
Choimisiúin a mhionsaothrú i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh;  
agus dúshláin a bhaineann le hAirteagal 
6 de Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011; i 
gcás thíortha an limistéir euro, déanfar 
aird ar leith a thabhairt ar na moltaí 
ábhartha don limistéar euro arna 
bhformhuiniú ag an gComhairle;

Leasú 81

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) na bearta a mheastar a bheith 
ailínithe leis na moltaí tírshonracha, agus 
a dtabharfar tosaíocht dóibh;

Leasú 82

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 15 – mír 3 – pointe a b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ab) i gcás ina bhfuil Ballstát faoi réir 
míchothromaíochtaí nó 
míchothromaíochtaí iomarcacha, mar a 
chinn an Coimisiún tar éis athbhreithniú 
domhain a dhéanamh, tabharfar míniú ar 
an mbealach ina dtabharfar aghaidh ar 
na moltaí a rinneadh faoi Airteagal 6 de 
Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011;

Leasú 83

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe a c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ac) míniú ar conas a rannchuideodh 
na pleananna le neartú an Mhargaidh 
Aonair;

Leasú 84

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) míniú ar conas a neartaíonn an 
plean acmhainneacht fáis, cruthú 
fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann, conas a mhaolaíonn sé 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime, agus mar a rannchuidíonn sé 
le feabhas a chur ar chomhtháthú agus ar 
chóineasú sóisialta agus críochach;

(b) míniú ar conas a neartaíonn an 
plean acmhainneacht fáis, cruthú 
fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann, conas a mhaolaíonn sé 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime, go háirithe do FMBanna, 
agus mar a rannchuidíonn sé le feabhas a 
chur ar chomhtháthú agus ar chóineasú 
sóisialta agus críochach;

Leasú 85

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) míniú ar chomhleanúnachas an 
phlean leis na doiciméid ábhartha arna 
nglacadh nó leis an bhfaisnéis 
anailíseach ar an mBallstát lena 
mbaineann arna mionsaothrú ag an 
gCoimisiún i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh is déanaí;

Leasú 86

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) garspriocanna, spriocanna agus 
amchlár táscach atá beartaithe chun na 
hathchóirithe a chur chun feidhme thar 
uastréimhse ceithre bliana, agus na 
hinfheistíochtaí a chur chun feidhme thar 
uastréimhse seacht mbliana;

(d) garspriocanna, spriocanna agus 
táscairí soiléire lena bhféadfar na nithe 
sin a thomhas agus amchlár táscach, atá 
beartaithe chun na hathchóirithe 
feabhsaithe fáis a chur chun feidhme thar 
an tréimhse go dtí an 31 Nollaig 2024, 
agus chun na hinfheistíochtaí a chur chun 
feidhme thar an tréimhse go dtí an 31 
Nollaig 2027;

Leasú 87

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) na tionscadail infheistíochta atá 
beartaithe agus an tréimhse infheistíochta a 
ghabhann leo;

(e) na tionscadail infheistíochta 
inbhuanaithe atá beartaithe agus an 
tréimhse infheistíochta a ghabhann leo;

Cé hiad na húdaráis náisiúnta agus na 
hidirghabhálaithe airgeadais, seachas 
Bainc Náisiúnta le haghaidh Spreagadh, 
atá freagrach as cur chun feidhme na 
dtionscadal infheistíochta;

Leasú 88

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe f a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(fa) I gcás inarb ábhartha, faisnéis 
maidir le maoiniú náisiúnta nó maoiniú 
poiblí eile atá ann cheana nó atá 
beartaithe;

Leasú 89

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) i gcás inarb ábhartha, faisnéis 
maidir le cistiú reatha nó beartaithe an 
Aontais;

(g) i gcás inarb ábhartha, faisnéis 
maidir le maoiniú reatha nó beartaithe an 
Aontais, agus maidir lena chomhordú 
agus a bhreisíocht leis an tSaoráid;

Leasú 90

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe j

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) na socruithe inmheánacha chun 
plean téarnaimh agus athléimneachta an 
Bhallstáit lena mbaineann a chur chun 
fheidhme go héifeachtach, lena n-áirítear 
na garspriocanna agus na spriocanna atá 
molta, agus na táscairí gaolmhara;

(j) na socruithe inmheánacha chun 
plean téarnaimh agus athléimneachta an 
Bhallstáit lena mbaineann a chur chun 
fheidhme go héifeachtach, lena n-áirítear 
na garspriocanna agus spriocanna soiléire 
atá molta, agus na táscairí gaolmhara;

Leasú 91

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe j a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ja) Míniú ar na socruithe a rinne an 
Ballstát chun leasanna airgeadais an 
Aontais a chosaint, lena n-áirítear bearta 
chun neamhrialtachtaí agus calaois a 
chosc, a bhrath, a thuairisciú, a cheartú 
agus a imscrúdú, cistí a cailleadh, a 
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íocadh go mícheart nó a úsáideadh go 
mícheart a ghnóthú agus, i gcás inarb 
iomchuí, smachtbhannaí a fhorchur, 
bearta chun comhar leordhóthanach a 
áirithiú le tionscnaimh frithchalaoise, 
rialacha agus comhlachtaí an Aontais, 
agus úsáid an Chórais Bainistíochta 
Neamhrialtachtaí (IMS) arna baint ag an 
Oifig Eorpach Frith-Chalaoise. Chun 
críocha braite agus tuairiscithe, úsáidfidh 
an Ballstát an córas tuairiscithe 
feidhmíochta digití agus aon uirlisi TF 
ábhartha eile a chuirfidh an Coimisiún ar 
fáil do na Ballstáit.

Leasú 92

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe k

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(k) i gcás inarb iomchuí, an iarraidh ar 
thacaíocht iasachta agus na garspriocanna 
breise dá dtagraítear in Airteagal 12(2) 
agus (3) agus na gnéithe di; agus

(k) i gcás inarb iomchuí, an iarraidh ar 
thacaíocht iasachta agus na garspriocanna 
breise agus soiléire dá dtagraítear in 
Airteagal 12(2) agus (3) agus na gnéithe di; 
agus

Leasú 93

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Déanfar pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a ullmhú le 
rannpháirtíocht chuí geallsealbhóirí, mar 
údaráis réigiúnacha agus áitiúla (lena n-
áirítear príomhchathracha náisiúnta agus 
réigiúnacha agus/nó na 10 gcathair is mó 
sa Bhallstát ar leith), eagraíochtaí na 
sochaí sibhialta mar aon le 
comhpháirtithe sóisialta agus ionadaithe 
na hearnála eacnamaíche, i gcomhréir le 
prionsabal na comhpháirtíochta.
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Leasú 94

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Nuair a bheidh an plean téarnaimh 
agus athléimneachta á mheas, gníomhóidh 
an Coimisiún i ndlúthchomhar leis an 
mBallstát lena mbaineann. Féadfaidh an 
Coimisiún barúlacha a thabhairt nó faisnéis 
bhreise a lorg. Soláthróidh an Ballstát lena 
mbaineann an fhaisnéis bhreise a iarrtar, 
agus déanfaidh sé athbhreithniú ar an 
bplean, más gá, sula dtíolactar go hoifigiúil 
é.

1. Agus plean téarnaimh agus 
athléimneachta á mheas aige, gníomhóidh 
an Coimisiún i ndlúthchomhar leis an 
mBallstát lena mbaineann, tabharfaidh sé 
ról do na húdaráis áitiúla agus 
réigiúnacha agus d’eagraíochtaí ábhartha 
na sochaí sibhialta agus rachaidh sé i 
gcomhairle leis na húdaráis agus na 
heagraíochtaí sin. Féadfaidh an Coimisiún 
barúlacha a thabhairt nó faisnéis bhreise a 
lorg chun a áirithiú nach mbeidh na 
hacmhainneachtaí i mbaol a bheith 
buailte ag aon fhoirm chaloise, éilithe nó 
ag aon ghníomhaíocht neamhdhleathach 
eile a dhéanann difear do leasanna 
eacnamaíocha an Aontais. Soláthróidh an 
Ballstát lena mbaineann an fhaisnéis 
bhreise a iarrtar, agus déanfaidh sé 
athbhreithniú ar an bplean, más gá, sula 
dtíolactar go hoifigiúil é.

Leasú 95

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Nuair atá measúnú á dhéanamh ar 
an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
agus nuair atá cinneadh á dhéanamh faoin 
méid le leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann, an fhaisnéis anailíseach a 
bhfuil fáil air faoin mBallstát lena 
mbaineann i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, cuirfidh an Coimisiún san 
áireamh é mar aon leis an réasúnú agus na 
gnéithe a sholáthar an Ballstát lena 
mbaineann, dá dtagraítear in 
Airteagal 15(3), agus aon fhaisnéis 
ábhartha eile lena n-áirítear, go háirithe, an 

2. Agus measúnú á dhéanamh aige ar 
an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
agus cinneadh á dhéanamh aige faoin méid 
atá le leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann, an fhaisnéis anailíseach a 
bhfuil fáil air faoin mBallstát lena 
mbaineann i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, lena n-áirítear an fhaisnéis atá 
ar fáil maidir le leibhéal an éilithe, 
cuirfidh an Coimisiún san áireamh é mar 
aon leis an réasúnú agus na gnéithe a 
sholáthar an Ballstát lena mbaineann, dá 
dtagraítear in Airteagal 15(3), agus aon 
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fhaisnéis atá i gClár Náisiúnta Athchóirithe 
an Bhallstáit lena mbaineann agus i bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide an 
Bhallstáit lena mbaineann agus, más 
ábhartha, faisnéis ó thacaíocht theicniúil a 
fuarthas leis an Ionstraim um Thacaíocht 
Theicniúil.

fhaisnéis ábhartha eile lena n-áirítear, go 
háirithe, an fhaisnéis atá i gClár Náisiúnta 
Athchóirithe an Bhallstáit lena mbaineann 
agus i bPlean Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide an Bhallstáit lena mbaineann agus, 
más ábhartha, faisnéis ó thacaíocht 
theicniúil a fuarthas leis an Ionstraim um 
Thacaíocht Theicniúil.

Leasú 96

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 –mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cibé acu a mheastar nó nach 
meastar go rannchuideoidh an plean 
téarnaimh agus athléimneachta le haghaidh 
a thabhairt go héifeachtach ar dhúshláin 
arna n-aithint sna moltaí tírshonracha arna 
ndíriú ar an mBallstát lena mbaineann nó i 
ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh go 
hoifigiúil ag an gCoimisiún sa Seimeastar 
Eorpach;

(a) cibé acu atáthar nó nach bhfuiltear 
ag dréim leis go rannchuideoidh an plean 
téarnaimh agus athléimneachta le haghaidh 
a thabhairt ar dhúshláin a sainaithníodh sna 
moltaí ábhartha tírshonracha, lena n-
áirítear iad sin maidir leis an smacht 
reachta agus an t-éilliú, a cuireadh faoi 
bhráid an Bhallstáit lena mbaineann nó i 
ndoiciméid ábhartha eile a ghlac an 
Coimisiún go hoifigiúil sa Seimeastar 
Eorpach;

Leasú 97

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) cé acu a áirithítear nó nach n-
áirithítear leis an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta cosaint éifeachtach 
leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin 
bearta frithchalaoise agus nósanna 
imeachta simplithe, nuair is féidir iad a 
bheith ann, ar an leibhéal náisiúnta agus, 
i gcás inarb iomchuí, ar an leibhéal 
réigiúnach chun neamhrialtachtaí 
neamhchalaoiseacha a sheachaint;
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Leasú 98

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) cé acu atáthar nó nach bhfuiltear 
ag dréim leis go mbeidh cáilíocht 
leormhaith ag baint leis an bplean i ndáil 
le trédhearcacht agus cleachtais 
chuntasaíochta.

Leasú 99

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
laistigh de cheithre mhí ó thíolacadh 
oifigiúil an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta ag an mBallstát, trí bhíthin 
gníomh cur chun feidhme. I gcás ina 
mbeidh toradh dearfach ar an measúnú a 
dhéanfaidh an Coimisiún ar phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, leagfar 
amach leis an gcinneadh sin na 
hathchóirithe agus na tionscadail 
infheistíochta a bheidh le cur chun feidhme 
ag an mBallstát, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna agus an 
ranníocaíocht a leithdháilfear i gcomhréir 
le hAirteagal 11.

1. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
laistigh de dhá mhí ó thíolacadh oifigiúil 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta 
ag an mBallstát, trí bhíthin gníomh 
tarmligthe. Glacfar an cinneadh de réir 
na meastóireachta ar an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta agus ar 
an gcumarsáid leis an mBallstát lena 
mbaineann, lena n-áirítear ceartúcháin a 
d’fhéadfadh a bheith ann. I gcás ina 
mbeidh toradh dearfach ar an measúnú a 
dhéanfaidh an Coimisiún ar phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, leagfar 
amach leis an gcinneadh sin na 
hathchóirithe agus na tionscadail 
infheistíochta a bheidh le cur chun feidhme 
ag an mBallstát, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna agus an 
ranníocaíocht a leithdháilfear i gcomhréir 
le hAirteagal 11.

Leasú 100

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 3 – pointe c
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) i gcás nach gcomhlíonann an plean 
téarnaimh agus athléimneachta go sásúil na 
critéir atá leagtha amach in Airteagal 16(3), 
ní dhéanfar aon ranníocaíocht airgeadais a 
leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann.

(c) i gcás nach gcomhlíonann an plean 
téarnaimh agus athléimneachta go sásúil na 
critéir atá leagtha amach in Airteagal 16(3), 
ní dhéanfar aon ranníocaíocht a 
leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann agus beidh feidhm ag mír 5 
den Airteagal seo.

Leasú 101

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 4 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) an ranníocaíocht atá le híoc i 
dtráthchodanna nuair a bheidh na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha 
arna sainaithint curtha chun feidhme go 
sásúil ag an mBallstát i ndáil le cur chun 
feidhme an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta;

(a) an ranníocaíocht atá le híoc i 
dtráthchodanna nuair a bheidh na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha 
arna sainaithint bainte amach ag an 
mBallstát i ndáil le cur chun feidhme an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta;

Réasúnú

Bainfear spriocanna agus garspriocanna amach agus ‘ní chuirfear chun feidhme go sásúil 
iad’.

Leasú 102

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún 
measúnú diúltach ar phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, cuirfidh sé an measúnú sin 
agus réasúnú cuí leis in iúl laistigh de 
cheithre mhí ó thíolacadh an togra ag an 
mBallstát.

5. I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún 
measúnú diúltach ar phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, cuirfidh sé an measúnú sin 
agus réasúnú cuí leis in iúl laistigh de 
cheithre mhí ó thíolacadh an togra ag an 
mBallstát. Féadfaidh an Coimisiún teacht 
os comhair choistí inniúla Pharlaimint na 
hEorpa ar chuireadh a fháil uaithi chun 
míniú a thabhairt ar an measúnú 
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diúltach. Déanfaidh an Coimisiún 
faisnéis ábhartha a chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle go comhuaineach agus ar 
théarmaí comhionanna.

Leasú 103

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás ina measann an Coimisiún 
nach bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh 
ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta de bharr na gcúiseanna arna 
gcur chun cinn ag an mBallstát lena 
mbaineann, diúltóidh an Coimisiún don 
iarraidh laistigh de cheithre mhí óna 
tíolacadh oifigiúil, tar éis dó deis a 
thabhairt don Bhallstát lena mbaineann a 
chuid barúlacha a chur i láthair laistigh de 
mhí amháin ó chonclúidí an Choimisiúin a 
chur in iúl.

3. I gcás ina measann an Coimisiún 
nach bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh 
ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta de bharr na gcúiseanna arna 
gcur chun cinn ag an mBallstát lena 
mbaineann, diúltóidh an Coimisiún don 
iarraidh laistigh de cheithre mhí óna 
tíolacadh oifigiúil, tar éis dó deis a 
thabhairt don Bhallstát lena mbaineann a 
chuid barúlacha a chur i láthair laistigh de 
mhí amháin ó chonclúidí an Choimisiúin a 
chur in iúl. Más rud é gur cuireadh 
isteach ar an gcur chun feidhme ar 
cheann de na cúiseanna seo a leanas, 
diúltófar do leasuithe go dtí go mbeidh 
imscrúdú iomlán déanta orthu sna 
cásanna seo a leanas: cásanna 
neamhrialtachtaí míbhainistithe agus 
cásanna calaoise.

Leasú 104

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ar na garspriocanna agus na spriocanna 
ábhartha comhaontaithe a chur i gcrích atá 
sonraithe sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta arna fhormheas i ngníomh 
cur chun feidhme an Choimisiúin, cuirfidh 
an Ballstát lena mbaineann iarraidh chuí-
réasúnaithe ar íocaíocht na ranníocaíochta 

Ar na garspriocanna agus na spriocanna 
ábhartha comhaontaithe a chur i gcrích atá 
sonraithe sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta arna fhormheas i ngníomh 
tarmligthe an Choimisiúin, cuirfidh an 
Ballstát lena mbaineann iarraidh chuí-
réasúnaithe ar íocaíocht na ranníocaíochta 
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agus, i gcás inarb ábhartha, ar íocaíocht an 
tráinse iasachta faoi bhráid an Choimisiúin. 
Féadfaidh Ballstáit iarrtaí den sórt sin a 
thíolacadh don Choimisiún ar bhonn 
débhliantúil. Déanfaidh an Coimisiún, 
laistigh de dhá mhí ón am ar cuireadh 
isteach an iarraidh, measúnú ar cibé ar 
cuireadh chun feidhme go sásúil na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha 
a leagtar amach sa chinneadh dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1) nó nár cuireadh. Chun 
críocha an mheasúnaithe, cuirfear an 
socrúchán oibríochtúil dá dtagraítear in 
Airteagal 17(6) san áireamh freisin. 
Féadfaidh saineolaithe cúnamh a thabhairt 
don Choimisiún.

agus, i gcás inarb ábhartha, ar íocaíocht an 
tráinse iasachta faoi bhráid an Choimisiúin. 
Féadfaidh Ballstáit iarrtaí den sórt sin a 
thíolacadh don Choimisiún ar bhonn 
débhliantúil. Déanfaidh an Coimisiún, 
laistigh de dhá mhí ón am ar cuireadh 
isteach an iarraidh, measúnú i dtaobh ar 
baineadh amach na garspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha a leagtar amach sa 
chinneadh dá dtagraítear in 
Airteagal 17(1). Chun críocha an 
mheasúnaithe, cuirfear an socrúchán 
oibríochtúil dá dtagraítear in 
Airteagal 17(6) san áireamh freisin. I gcás 
neamhrialtachtaí tuairiscithe nó calaoise, 
nó sáruithe ar an smacht reachta, 
déanfaidh an Coimisiún measúnú a 
tharraingt suas ar a mhéid a rinneadh 
difear do bhaint amach cuspóirí. 
Féadfaidh saineolaithe cúnamh a thabhairt 
don Choimisiún.

Réasúnú

Caithfidh fionraí íocaíochtaí a bheith bunaithe ar mheasúnú a rinne an Coimisiún. Chun 
fionraí íocaíochtaí a lamháil bunaithe ar neamhrialtachtaí tuairiscithe, calaois agus neamh-
urramú an smachta reachta. Ba cheart na forais sin a áireamh go sainráite sna cúiseanna 
chun go ndéanfadh an Coimisiún measúnú a dhréachtú.

Leasú 105

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Más rud é, mar thoradh ar an measúnú dá 
dtagraítear i mír 3, go ndeimhníonn an 
Coimisiún nár cuireadh chun feidhme go 
sásúil na garspriocanna agus na spriocanna 
a leagtar amach sa chinneadh dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1), cuirfear íocaíocht na 
ranníocaíochta ar fionraí, go hiomlán nó go 
páirteach. Féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann a chuid barúlacha a thíolacadh 
laistigh de mhí amháin ó mheasúnú an 
Choimisiúin a chur in iúl.

Más rud é, mar thoradh ar an measúnú dá 
dtagraítear i mír 3, go ndeimhníonn an 
Coimisiún nár baineadh amach na 
garspriocanna agus na spriocanna a leagtar 
amach sa chinneadh dá dtagraítear in 
Airteagal 17(1), cuirfear íocaíocht na 
ranníocaíochta ar fionraí, go hiomlán nó go 
páirteach. Féadfaidh an Coimisiún a 
léiriú cad iad na bearta is gá a chur chun 
feidhme chun a áirithiú go mbainfear na 
spriocanna agus na garspriocanna 
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amach. Féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann a chuid barúlacha a thíolacadh 
laistigh de mhí amháin ó mheasúnú an 
Choimisiúin a chur in iúl.

Réasúnú

Á lamháil don Choimisiún a chur in iúl cad iad na bearta feabhais is féidir nó a dhéanfaidh 
an Ballstát. Chomh maith leis sin, ní féidir garspriocanna agus spriocanna a chur chun 
feidhme, ach is féidir iad a bhaint amach.

Leasú 106

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 4 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfear an fhionraí i leataobh i gcás inar 
ghlac an Ballstát na bearta is gá chun a 
áirithiú go gcuirfear na garspriocanna agus 
na spriocanna dá dtagraítear in 
Airteagal 17(1) chun feidhme go sásúil.

Cuirfear an fhionraí i leataobh i gcás inar 
ghlac an Ballstát na bearta is gá chun a 
áirithiú go gcuirfear na garspriocanna agus 
na spriocanna dá dtagraítear in 
Airteagal 17(1) chun feidhme go sásúil, 
agus á ráthú go n-aisíocfar cistí a 
caitheadh ar bhealach míshásúil.

Leasú 107

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. I gcás nach ndearna an Ballstát lena 
mbaineann na bearta is gá laistigh de 
thréimhse sé mhí ón bhfionraí, cealóidh an 
Coimisiún méid na ranníocaíochta 
airgeadais de bhun Airteagal 14(1) den 
Rialachán Airgeadais tar éis dó deis a 
thabhairt don Bhallstát lena mbaineann a 
chuid barúlacha a chur i láthair laistigh de 
thréimhse dhá mhí tar éis don Choimisiún a 
chuid conclúidí a chur in iúl.

6. I gcás nach ndearna an Ballstát lena 
mbaineann na bearta is gá laistigh de 
thréimhse sé mhí ón bhfionraí, déanfaidh 
an Coimisiún méid na ranníocaíochta 
airgeadais lena mbaineann a chur ar fáil 
d’údaráis réigiúnacha agus áitiúla agus 
do gheallsealbhóirí eile, lena n-áirítear 
comhpháirtithe sóisialta agus 
eagraíochtaí den tsochaí shibhialta a 
rannchuidíonn le haghaidh a thabhairt ar 
na dúshláin a shainaithnítear sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, tar éis dó 
deis a thabhairt don Bhallstát lena 
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mbaineann a chuid barúlacha a chur i 
láthair laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis 
don Choimisiún a chuid conclúidí a chur in 
iúl.

Leasú 108

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 –mír 7 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Más rud é, laistigh d’ocht mí dhéag 
ó dháta glactha an chinnidh dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1), nach bhfuil aon dul 
chun cinn inbhraite déanta ag an mBallstát 
lena mbaineann maidir le ceann ar bith de 
na garspriocanna agus de na spriocanna 
ábhartha, cuirfear méid na ranníocaíochta 
ar ceal de bhun Airteagal 14(1) den 
Rialachán Airgeadais.

7. Más rud é, laistigh d’ocht mí dhéag 
ó dháta glactha an chinnidh dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1), nach bhfuil aon dul 
chun cinn inbhraite déanta ag an mBallstát 
lena mbaineann maidir le ceann ar bith de 
na garspriocanna agus na spriocanna 
ábhartha, cuirfear méid na ranníocaíochta 
ar fáil d’údaráis réigiúnacha agus áitiúla 
agus do gheallsealbhóirí eile, lena n-
áirítear comhpháirtithe sóisialta agus 
eagraíochtaí den tsochaí shibhialta a 
rannchuidíonn le haghaidh a thabhairt ar 
na dúshláin a shainaithnítear sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta.

Leasú 109

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 19a
Leasanna airgeadais an Aontais a 

chosaint
Áiritheoidh na Ballstáit a fhaigheann 
tacaíocht faoin tSaoráid go ndéanfar 
leasanna airgeadais an Aontais a chosaint 
trí bhearta comhréireacha, lena n-áirítear 
neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a 
bhrath, a thuairisciú, a imscrúdú agus a 
cheartú, cistí a cailleadh, a íocadh go 
mícheart nó a úsáideadh go mícheart a 
ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, 
smachtbhannaí riaracháin a fhorchur; ní 
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mór d’údaráis phoiblí a bhfuil baint acu 
le cur chun feidhme na Saoráide, 
d’fhaighteoirí deiridh chomh agus d’aon 
tríú páirtithe lena mbaineann, na cearta 
agus an rochtain is gá a thabhairt don 
Choimisiún, don Oifig Eorpach Frith-
Chalaoise, d’Oifig an Ionchúisitheora 
Phoiblí Eorpaigh agus do Chúirt 
Iniúchóirí na hEorpa, agus a 
gcumhachtaí á bhfeidhmiú acu.
1. Agus an tSaoráid á cur chun 
feidhme acu, déanfaidh na Ballstáit, mar 
thairbhithe nó mar iasachtaithe cistí faoin 
tSaoráid, na bearta uile is gá chun 
leasanna airgeadais an Aontais a 
chosaint, lena n-áirítear cleachtadh 
éigeantach díchill chuí maidir leis na 
hiarratasóirí ar an tSaoráid, agus go 
háirithe chun a áirithiú go gcomhlíonfar 
dlí an Aontais agus an dlí náisiúnta is 
infheidhme le haon bheart chun 
athchóirithe agus tionscadail 
infheistíochtaí a chur chun feidhme faoin 
bplean téarnaimh agus athléimneachta.
2. Déanfar foráil sna comhaontuithe 
dá dtagraítear in Airteagal 13(2) agus sna 
cinntí dá dtáirgítear in Airteagal 19(1) 
d’oibleagáidí na mBallstát na nithe seo a 
leanas a dhéanamh:
a) a sheiceáil go rialta go ndearnadh an 
maoiniú a chuirtear ar fáil a úsáid go cuí 
i gcomhréir leis na rialacha uile is 
infheidhme agus, i ndáil le haon bheart 
chun athchóirithe agus tionscadail 
infheistíochta faoin bplean téarnaimh 
agus athléimneachta a chur chun 
feidhme, go ndearnadh i gceart é i 
gcomhréir leis na rialacha uile is 
infheidhme, lena n-áirítear dlí an Aontais 
agus an dlí náisiúnta;
b) bearta iomchuí a dhéanamh chun 
calaois, éilliú agus coinbhleacht leasa 
mar a shainmhínítear in Airteagal 61(2) 
agus (3) den Rialachán Airgeadais a 
chosc, a bhrath agus a réiteach agus 
caingne dlí a thionscnamh chun cistí a 
míleithreasaíodh a ghnóthú, lena n-
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áirítear i ndáil le haon bheart chun 
leasuithe agus tionscadail infheistíochta a 
chur chun feidhme faoin bplean 
téarnaimh agus athléimneachta;
c) an méid seo a leanas a chur le haon 
iarraidh ar íocaíocht: (i) dhearbhú 
bainistíochta gur úsáideadh na cistí chun 
na críche a bhí beartaithe dóibh, go bhfuil 
an fhaisnéis a cuireadh isteach leis an 
iarraidh ar íocaíocht iomlán, cruinn agus 
iontaofa, agus go dtugann na córais 
rialaithe a cuireadh i bhfeidhm na 
dearbhuithe riachtanacha go ndearnadh 
na cistí a bhainistiú i gcomhréir leis na 
rialacha go léir is infheidhme; agus (ii) 
achoimre ar na hiniúchtaí agus na 
rialuithe a rinneadh, lena n-áirítear aon 
laigí a sainaithníodh agus aon 
ghníomhaíochtaí ceartaitheacha a 
rinneadh;
d) na catagóirí sonraí seo a leanas a 
bhailiú, chun críocha iniúchta agus 
rialaithe ar úsáid cistí i ndáil le bearta 
chun leasuithe agus tionscadail 
infheistíochta a chur chun feidhme faoin 
bplean téarnaimh agus athléimneachta, i 
bhformáid leictreonach agus 
inchuardaithe agus i mbunachar sonraí 
aonair: (i) ainm fhaighteoir deiridh na 
gcistí; (ii) ainm an chonraitheora agus an 
fhochonraitheora, i gcás inarb údarás 
conarthach faighteoir deiridh na gcistí i 
gcomhréir leis an bhforáil Aontais nó 
náisiúnta maidir le soláthar poiblí; (iii) 
céadainm/céadainmneacha, 
ainm/ainmneacha deiridh agus dáta 
breithe úinéir/úinéirí tairbhiúil/tairbhiúla 
fhaighteoir na gcistí nó an chonraitheora, 
mar a shainmhínítear in Airteagal 3, mír 
6 de Threoir (AE)2015/849 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus na Comhairle an 20 
Bealtaine 2015 maidir le húsáid an 
chórais airgeadais a chosc chun críocha 
sciúrtha airgid nó maoinithe 
sceimhlitheoireachta; (iv) liosta d’aon 
bhearta chun leasuithe agus tionscadail 
infheistíochta a chur chun feidhme faoin 
bplean téarnaimh agus athléimneachta, 



RR\1217780GA.docx 345/435 PE655.950v03-00

GA

méid iomlán an chistithe phoiblí, trí 
mhéid na gcistí a eisíocadh faoin tSaoráid 
agus faoi chistí eile an Aontais a léiriú:
e) oibleagáidí a fhorchur ar gach 
faighteoir deiridh cistí a eisíoctar as na 
bearta chun leasuithe agus tionscadail 
infheistíochta a chuimsítear sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a chur 
chun feidhme, nó ar gach duine nó 
eintiteas eile a bhfuil baint acu lena gcur 
chun feidhme údarú sainráite a thabhairt 
don Choimisiún, OLAF, OIPE agus an 
Chúirt Iniúchóirí a gcearta a fheidhmiú 
mar a fhoráiltear le hAirteagal 129(1) den 
Rialachán Airgeadais agus oibleagáidí 
comhchosúla a fhorchur ar gach 
faighteoir deiridh cistí a eisíoctar;
f) taifid a choinneáil i gcomhréir le 
hAirteagal 132 de Rialachán [FR].
3. Déanfar foráil freisin sna 
comhaontuithe dá dtagraítear in 
Airteagal 13(2) agus sna cinntí dá 
dtagraítear in Airteagal 19(1) do cheart 
an Choimisiúin an tacaíocht faoin 
tSaoráid a laghdú go comhréireach agus 
aon tsuim atá dlite do bhuiséad an 
Aontais a ghnóthú nó aisíocaíocht luath 
na hiasachta a iarraidh, i gcásanna 
calaoise, éillithe agus coinbhleachta leasa 
a dhéanann difear do leasanna airgeadais 
an Aontais, nó i gcás sárú oibleagáidí a 
eascróidh as na comhaontuithe agus na 
cinntí sin. Agus cinneadh á dhéanamh 
aige ar mhéid an ghnóthaithe, ar an 
laghdú nó ar an méid a bheidh le haisíoc 
go luath, urramóidh an Coimisiún 
prionsabal na comhréireachta agus 
cuirfidh sé i gcuntas tromchúis na 
calaoise, an éillithe, agus na 
coinbhleachta leasa a dhéanann difear do 
leasanna airgeadais an Aontais, nó na 
hoibleagáidí a shárú. Tabharfar an deis 
don Bhallstát a bharúlacha a thíolacadh 
sula ndéanfar an laghdú nó sula n-iarrfar 
aisíocaíocht luath.
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Leasú 110

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 19b
Íocaíochtaí le tairbhithe deiridh

1. Beidh uasteorainn ar an méid 
iomlán a gheobhaidh úinéir tairbhiúil as 
infheistíochtaí ón tSaoráid, i gcás inar 
duine nádúrtha an t-úinéir sin, d’oibreoir 
eacnamaíoch a fhaigheann tacaíocht 
faoin tSaoráid. Socrófar an uasteorainn 
ag EUR 1 000 000 in aghaidh an úinéara 
thairbhiúil. Tabharfar fógra don 
Choimisiún má sháraítear an 
uasteorainn. Déanann an Coimisiún 
luacháil ar bhonn cás ar chás an féidir 
eisceacht a dheonú i gcásanna a bhfuil 
bonn cirt leo. Forbróidh an Coimisiún 
critéir oibiachtúla atá sainmhínithe go 
soiléir, a fhoilseofar gan moill mhíchuí i 
bhfoirm treoirlínte d’údaráis na 
mBallstát.
2. Cruthófar stóras sonraí ar 
leithleach ar thairbhithe ar deonaíodh 
eisceacht dóibh chun dul thar an 
uasteorainn EUR 1 000 000; Baileoidh an 
Coimisiún faisnéis faoi na híocaíochtaí go 
léir a dhéantar le gach tairbhí, lena n-
áirítear an t-úinéir tairbhiúil sa chóras 
tuairiscithe feidhmíochta digití, agus 
comhiomlánóidh sé an méid iomlán in 
aghaidh an úinéara thairbhiúil;
3. Déanfar an córas tuairiscithe 
feidhmíochta a oiriúnú chun na críche 
sin.

Leasú 111

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 19b
Iniúchóireacht sheachtrach

1. Feidhmeoidh an Chúirt Iniúchóirí 
a cumhachtaí i gcomhréir le hAirteagal 7 
den Rialachán seo, agus i gcomhréir le 
hAirteagal 287(1) den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.
2. Cuirfear an Chúirt Iniúchóirí ar 
an eolas faoi na rialacha inmheánacha dá 
dtagraítear in Airteagal 60(1) de 
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046, 
lena n-áirítear ceapadh na n-oifigeach 
údarúcháin, chomh maith le hionstraim 
an tarmligin dá dtagraítear in Airteagal 
79 den Rialachán sin.
3. Féadfaidh an Chúirt Iniúchóirí 
tuairimí a eisiúint ar ábhair a bhaineann 
leis an tSaoráid, arna iarraidh sin don 
Choimisiún, don Chomhairle nó don 
Pharlaimint.
4. Ag an am céanna leis an 
tuarascáil bhliantúil dá dtagraítear in 
Airteagal 258 de Rialachán (AE, 
Euratom) 2018/1046, cuirfidh an Chúirt 
Iniúchóirí ráiteas dearbhaithe ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le hiontaofacht na 
gcuntas agus dlíthiúlacht agus rialtacht 
idirbhearta na Saoráide is bun leo, agus 
foilseofar an ráiteas sin in Iris Oifigiúil 
an Aontais Eorpaigh.

Leasú 112

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tuairisceoidh an Ballstát lena mbaineann 
ar bhonn ráithiúil laistigh de phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh ar an dul chun cinn a 
rinneadh chun na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a ghnóthú, lena n-
áitítear an socrúchán oibríochtúil dá 

Tuairisceoidh an Ballstát lena mbaineann 
ar bhonn ráithiúil laistigh de phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh ar an dul chun cinn a 
rinneadh chun na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a ghnóthú, lena n-
áitítear an socrúchán oibríochtúil dá 
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dtagraítear in Airteagal 17(6). Chuige sin, 
léireofar go hiomchuí tuarascálacha 
ráithiúla na mBallstát sna Cláir Náisiúnta 
Athchóirithe a n-úsáidfear mar uirlis chun 
dul chun cinn a thuairisciú i dtreo na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta a 
thabhairt chun críocha.

dtagraítear in Airteagal 17(6). Chuige sin, 
léireofar go hiomchuí tuarascálacha 
ráithiúla na mBallstát sna Cláir Náisiúnta 
Athchóirithe a n-úsáidfear mar uirlis chun 
dul chun cinn a thuairisciú i dtreo na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta a 
thabhairt chun críocha. Chun níos mó 
trédhearcachta agus cuntasachta a 
áirithiú, tiocfaidh ionadaithe de chuid na 
mBallstát, ar ionadaithe iad atá freagrach 
as na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta agus na hinstitiúidí agus 
geallsealbhóirí ábhartha, arna iarraidh 
sin ag Parlaimint na hEorpa, os comhair 
na gcoistí inniúla chun na bearta dá 
bhforáiltear agus atá le déanamh de bhun 
an Rialacháin seo a phlé. Déanfar na 
Ballstáit faisnéis ábhartha a chur ar fáil 
go comhuaineach, ag céim ar bith le linn 
an phróisis, do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle.

Leasú 113

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tarchuirfidh an Coimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas i ngníomh cur chun 
feidhme an Choimisiún i gcomhréir le 
hAirteagal 17 chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle gan moill 
mhíchuí. Féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann a iarraidh ar an gCoimisiún 
faisnéis íogair nó rúnda a fholú, dá 
gcuirfí leas poiblí an Bhallstáit i mbaol dá 
nochtfaí í.

1. Déanfaidh an Coimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas i ngníomh tarmligthe an 
Choimisiún i gcomhréir le hAirteagal 17, 
chomh maith leis na tuarascálacha 
náisiúnta a bhunaítear in Airteagal 20 
den Rialachán seo, a tharchur chuig 
Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle gan moill mhíchuí.

Leasú 114

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh an Coimisiún dul i mbun 
gníomhaíochtaí cumarsáide chun 
infheictheacht an chistithe ón Aontas don 
tacaíocht airgeadais i gcomhair an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe, lena n-áirítear trí 
chomhghníomhaíochtaí cumarsáide leis na 
húdaráis náisiúnta lena mbaineann.

2. Féadfaidh an Coimisiún dul i mbun 
gníomhaíochtaí cumarsáide chun 
infheictheacht a áirithiú maidir leis an 
gcistiú ón Aontas don tacaíocht airgeadais 
atá beartaithe sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, trí lipéad infheicthe de 
chuid an Aontais a thaispeáint, lena n-
áirítear trí chomhghníomhaíochtaí 
cumarsáide leis na húdaráis náisiúnta, 
réigiúnacha agus áitiúla agus le 
heagraíochtaí gairmiúla agus 
eagraíochtaí ábhartha na sochaí sibhialta 
lena mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
infheictheacht an chaiteachais faoin 
tSaoráid a áirithiú trína léiriú go soiléir 
gur ndéanfar na tionscadail a bhfuil 
tacaíocht faighte acu a lipéadú mar 
‘Tionscnamh Téarnaimh AE’ .

Leasú 115

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Déanfaidh an Coimisiún 
tuarascáil a thabhairt ar bhonn 
leathbhliantúil do Pharlaimint na hEorpa 
ar bhaint amach gharspriocanna na 
bpleananna téarnaimh agus 
athléimneachta agus ar chomhlántacht 
na bpleananna leis na cláir de chuid an 
Aontais atá ann cheana. Áireofar sna 
tuarascálacha leathbhliantúla miondealú 
ar bhuiséad an Aontais a cuireadh chun 
feidhme in aghaidh na mBallstát, ag 
léiriú na ngníomhaíochtaí ar thacaigh 
buiséad an Aontais leo, lena n-áirítear na 
méideanna comhiomlánaithe a fuarthas 
in aghaidh an tairbhí deiridh ag baint 
úsáid as an gcóras tuairiscithe 
feidhmíochta digití.
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Leasú 116

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) nósanna imeachta simplí agus 
soiléire a thabhairt isteach chun ualach 
iomarcach riaracháin ar na húdaráis 
phoiblí lena mbaineann agus fáltais 
deiridh a sheachaint;

Leasú 117

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Leis an gcóras tuairiscithe 
feidhmíochta digití, déanfar an fhaisnéis 
is gá a lárú chun go n-aithneofaí na 
faighteoirí deiridh, lena n-áirítear a n-
úinéir tairbhiúil, de thacaíocht airgeadais 
faoin tSaoráid a shainaithint do na 
gníomhaíochtaí faoin tSaoráid i ngach 
Ballstát. Is faoi na húdaráis náisiúnta atá 
sé tabhairt faoi chleachtadh díchill chuí 
iomlán;

Leasú 118

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tuarascáil Bhliantúil Tuarascáil leathbhliantúil

Leasú 119

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil 
bhliantúil ar fáil do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle maidir le cur chun 
feidhme na Saoráide, mar a leagtar amach 
sa Rialachán seo.

1. Cuirfidh an Coimisiún 
tuarascálacha leathbhliantúla ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide, mar a leagtar amach sa Rialachán 
seo.

Leasú 120

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Áireofar sa tuarascáil bhliantúil 
faisnéis faoin dul chun cinn a rinneadh le 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
na mBallstát lena mbaineann faoin 
tSaoráid.

2. Áireofar sa tuarascáil 
leathbhliantúil faisnéis faoin dul chun cinn 
a rinneadh le pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta na mBallstát lena 
mbaineann faoin tSaoráid , chomh maith le 
haon fhorbairt ar na híocaíochtaí.

Leasú 121

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Áireofar sa tuarascáil bhliantúil 
faisnéis faoin méid seo a leanas freisin:

3. Áireofar sa tuarascáil 
leathbhliantúil faisnéis faoin méid seo a 
leanas freisin:

Leasú 122

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) an liosta iomlán de thairbhithe 
deiridh na Saoráide chomh maith le 
cuspóir gach oibríochta arna maoiniú go 
hiomlán nó go páirteach ag an tSaoráid
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Réasúnú

A luaithe a chuirfí liosta den sórt sin ar fáil don phobal, chuideodh sé le haon institiúid nó 
comhlacht ábhartha, amhail Parlaimint na hEorpa, OLAF, Cúirt Iniúchóirí na hEorpa nó 
OIPE na hiniúchtaí agus na rialuithe is gá a dhéanamh.

Leasú 123

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) roinn do gach Ballstát, ina 
sonraítear conas a chuirtear urraim do 
phrionsabal na bainistíochta fónta 
airgeadais chun feidhme i gcomhréir le 
hAirteagal 61 den Rialachán Airgeadais.

Leasú 124

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Tarchuirfear an tuarascáil 
bhliantúil chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle mar chuid den 
Tuairisciú Comhtháite um Chuntasacht 
Airgeadais agus beidh sí ina cuid 
d’urscaoileadh bliantúil an Choimisiúin 
le haghaidh cur chun feidhme an 
bhuiséid mar a leagtar amach in 
Airteagail 260 go 262 de Rialachán (AE, 
Euratom) 2018/1046, i gcomhréir le 
hAirteagal 7 den Rialachán seo, mar 
chaibidil ar leithligh i dtuarascáil ar 
urscaoileadh an Choimisiúin.

Leasú 125

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 1



RR\1217780GA.docx 353/435 PE655.950v03-00

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón 
Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht 
an chistithe, go háirithe nuair a bhíonn na 
gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú, 
trí fhaisnéis spriocdhírithe atá 
comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí 
éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an 
pobal.

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón 
Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht 
an chistithe, go háirithe nuair a bhíonn na 
gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú, 
trí fhaisnéis spriocdhírithe atá 
comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar don phobal, lena 
n-áirítear trí na meáin ar bhonn neamh-
idirdhealaitheach.

Leasú 126

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Chun infheictheacht a chruthú do 
thacaíocht an Aontais Eorpaigh tríd an 
tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta, ceanglaítear ar na 
Ballstáit a saoránaigh a chur ar an eolas 
faoi thionscadail a mhaoinítear faoin 
tSaoráid trí úsáid a bhaint as a seirbhísí 
craoltóireachta poiblí. I gcás 
infheistíochtaí arb ionann iad agus níos 
mó ná 0.1 faoin gcéad d’OTI an 
Bhallstáit, ba cheart ionadaí ón 
gCoimisiún a bheith i láthair ag an 
searmanas seachadta chun aird a 
tharraingt ar infheistíocht an Aontais.

Leasú 127

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1b. Ina ghníomhaíochtaí cumarsáide, 
ba cheart don Choimisiún líonraí áitiúla 
geallsealbhóirí a ghiaráil chun a áirithiú 
go rachaidh na cistí go tapa a fhad leis na 
tairbhithe atá i ngátar, agus chun 
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deireadh a chur le haon bhacainní ar 
fhaisnéis faoi chistí atá ar fáil faoin 
tsaoráid.

Leasú 128

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 26a
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 Airteagal 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 Airteagal 14 
a chúlghairm aon tráth. Le cinneadh 
chun cúlghairm a dhéanamh, cuirfear 
deireadh le tarmligean na cumhachta atá 
sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh 
éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an 
chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a 
shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé 
difear do bhailíocht aon ghnímh 
tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.
4. Sula nglacfaidh sé gníomh 
tarmligthe, 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 
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fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle faoi.

Leasú 129

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) cibé acu a rinneadh nó nach 
ndearnadh an oibleagáid maidir le 
rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí sa 
phróiseas le haghaidh ullmhú na 
bpleananna téarnaimh agus 
athléimneachta i gcomhréir le hAirteagal 
15(5) den Rialachán seo a chomhlíonadh 
go hiomlán i gcomhréir le prionsabal na 
comhpháirtíochta.

Leasú 130

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.7a Rinneadh an plean téarnaimh 
agus athléimneachta a ullmhú le 
rannpháirtíocht chuí na ngeallsealbhóirí 
lena n-áirítear údaráis réigiúnacha agus 
áitiúla (lena n-áirítear príomhchathracha 
náisiúnta agus réigiúnacha agus/nó na 10 
gcathair is mó sa Bhallstát ar leith), 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta mar aon 
le comhpháirtithe sóisialta agus 
ionadaithe na hearnála eacnamaíche, i 
gcomhréir le prionsabal na 
comhpháirtíochta. Tabharfaidh an 
Coimisiún na gnéithe seo a leanas san 
áireamh le haghaidh an mheasúnaithe 
faoin gcritéar sin:
- chuir an Ballstát tús le hidirphlé leis na 
geallsealbhóirí i bpróiseas ullmhúcháin 
na bpleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, rinneadh bealaí 
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eagraithe a chur ar bun chun tuairimí na 
bpáirtithe leasmhara a bhailiú agus a 
anailísiú; tionóladh fóraim chuí le 
rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí chun 
tuairimí a mhalartú maidir leis na 
pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta;
- rinne an Ballstát na tograí a rinne na 
geallsealbhóirí a scrúdú, a mheasúnú 
agus a chur san áireamh.
Rátáil
A – Tá sé sin i gceist go láidir
B – Tá sé sin i gceist go measartha láidir
C – Is beag atá sé sin i gceist
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12.10.2020

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 le 
Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta a bhunú
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Corina Crețu

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 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020 tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach chomhordaithe ag teastáil ón 
Aontas chun déileáil leis na hiarmhairtí 
tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta 
atá ann do na Ballstáit uile. Méadaíodh go 
mór na dúshláin atá ceangailte leis an 
gcomhthéacs déimeagrafach de dheasca 
COVID-19. Thaispeáin an phaindéim 
COVID-19 atá ann faoi láthair agus an 
ghéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais a 
bhí ann roimhe seo go gcabhraíonn sé le 

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020 tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach chomhordaithe ag teastáil ón 
Aontas chun déileáil leis na hiarmhairtí 
tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta 
atá ann do na Ballstáit uile. Méadaíodh go 
mór na dúshláin atá ceangailte leis an 
gcomhthéacs déimeagrafach de dheasca 
phaindéim COVID-19. Tá níos mó i gceist 
leis an bpaindéim ná géarchéim shláinte 
amháin; athraíonn a tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta ó thír go tír, 
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Ballstáit freagairt níos éifeachtúla do 
thurraingí agus téarnamh uathu ar bhealach 
níos tapa má fhorbraíonn siad geilleagair 
agus córais airgeadais atá iontaofa agus 
athléimneach agus atá tógtha ar struchtúir 
láidre eacnamaíocha agus shóisialta. 
Braithfidh iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
thapa a thiocfadh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar laigí struchtúracha na 
ngeilleagar agus lena gcuirfear lena n-
athléimneacht bunriachtanach chun na 
geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 
breise ar éagsúlachtaí san Aontas a 
sheachaint.

agus d’fhéadfadh méadú teacht ar an 
mbochtaineacht agus ar an 
neamhionannas laistigh den Aontas. Dá 
bhrí sin, le hinfheistíocht faoi Shaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta (‘an 
tSaoráid’), ba cheart aghaidh a thabhairt 
ar na neamhionannais sláinte atá ann 
cheana ar fud an Aontais, agus cosaint 
chomhionann á ráthú agus aird ar leith á 
tabhairt ar na daoine is leochailí sa 
tsochaí. Thaispeáin paindéim COVID-19 
atá ann faoi láthair agus an ghéarchéim 
eacnamaíoch agus airgeadais a bhí ann 
roimhe seo go gcabhraíonn sé le Ballstáit 
dul i ngleic níos éifeachtúla le turraingí, 
freagairt níos éifeachtúla dóibh agus 
téarnamh uathu ar bhealach níos tapa má 
fhorbraíonn siad geilleagair agus córais 
airgeadais atá iontaofa agus athléimneach 
agus atá tógtha ar struchtúir láidre 
eacnamaíocha agus shóisialta.  Braithfidh 
iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar 
an ngeilleagar iomlán, agus go háirithe ar 
an earnáil sláinte, ag brath go criticiúil ar 
a thapa a thiocfadh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar laigí struchtúracha na 
ngeilleagar agus lena gcuirfear lena n-
athléimneacht bunriachtanach chun na 
geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chomhtháite 
chun méadú breise ar éagsúlachtaí san 
Aontas a sheachaint.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(5) Tá cur chun feidhme na n-
athchóirithe lena rannchuidítear le 
hardleibhéal athléimneachta a bhaint 
amach sna geilleagair intíre, lena 
neartaítear an acmhainn choigeartaithe 
agus lena mbaintear leas as an 
acmhainneacht fáis ar cheann de na 
tosaíochtaí beartais atá ag an Aontas. Mar 
sin, tá siad ríthábhachtach chun an 
téarnamh ar chur ar bhealach na 
hinbhuanaitheachta agus tacú le próiseas an 
chóineasaithe eacnamaíoch agus shóisialta 
an mbonn aníos. Tá sé seo níos riachtanaí 
fós i ndiaidh ghéarchéim na paindéime 
chun an bealach a réiteach le haghaidh 
téarnamh tapa.

(5) Tá cur chun feidhme na n-
athchóirithe lena rannchuidítear le 
hardleibhéal athléimneachta a bhaint 
amach sna geilleagair intíre, lena 
neartaítear an acmhainn choigeartaithe 
agus lena mbaintear leas as an 
acmhainneacht fáis ar cheann de na 
tosaíochtaí beartais atá ag an Aontas chun 
go seachnófar na botúin a rinneadh agus 
an ghéarchéim dheireanach 
eacnamaíoch, shóisialta agus airgeadais á 
láimhseáil, ar ghéarchéim í a raibh 
méadú na n-éagsúlachtaí eacnamaíocha 
agus sóisialta mar thoradh léi. Mar sin, tá 
na hathchóirithe ríthábhachtach chun an 
téarnamh a chur ar bhealach na 
hinbhuanaitheachta agus chun tacú le 
próiseas an chomhtháthaithe 
eacnamaíoch, shóisialta agus chríochaigh 
ón mbonn aníos. Tá sé seo níos 
ríthábhachtaí fós chun an bealach a 
réiteach le haghaidh téarnamh tapa agus 
forbairt mheántéarmach agus 
fhadtéarmach eacnamaíoch.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5 a) Is réamhchoinníoll é an dea-
rialachas chun athchóiriú a bhainistiú 
agus a riar go rathúil. Tá ról lárnach ag 
cumas riaracháin na n-údarás poiblí agus 
ag raon éagsúil geallsealbhóirí maidir leis 
sin agus maidir le tíolacadh agus cur 
chun feidhme an bhuiséid, le cuntais a 
chur i láthair agus a iniúchadh, le foráil a 
dhéanamh maidir le seiceálacha agus le 
freagracht gníomhaithe airgeadais, i 
gcomhréir leis na rialacha airgeadais 
arna nglacadh ar bhonn Airteagal 322 
den Chonradh.  Dá bhrí sin, ba cheart 
d’údaráis phoiblí agus do thairbhithe 
acmhainneacht a fhothú ar an scála 
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iomchuí.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar an infheistíocht le linn 
géarchéimeanna. Mar sin féin, tá sé 
riachtanach tacú le hinfheistíocht sa chás 
áirithe seo chun dlús a chur leis an 
téarnamh agus an acmhainneacht fáis 
fhadtéarmach a neartú. Tá sé tábhachtach 
infheistiú i dteicneolaíochtaí, acmhainní 
agus próisis ghlasa agus dhigiteacha atá 
dírithe ar chuidiú leis an aistriú chuig 
fuinneamh glan, borradh a chur faoin 
éifeachtúlacht fuinnimh i dtithíocht agus in 
earnálacha ríthábhachtacha eile an 
gheilleagair chun fás inbhuanaithe a bhaint 
amach agus poist a chruthú. Cuideoidh sé 
leis an Aontas chomh maith a bheith níos 
athléimní agus níos neamhspleáiche trí 
phríomhshlabhraí soláthair a éagsúlú.

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar an infheistíocht le linn 
géarchéimeanna. Tá sé bunriachtanach, 
áfach, tacú le hinfheistíochtaí a 
mbaineann breisluach Eorpach leo a 
d’fhéadfadh cabhrú sa chás áirithe sin 
chun dlús a chur leis an téarnamh sna 
Ballstáit, chun cailleadh na mílte post a 
sheachaint agus chun acmhainneacht 
mheántéarmach agus fhadtéarmach fáis a 
neartú. Tá sé tábhachtach infheistiú i 
dteicneolaíochtaí, acmhainní agus próisis 
ghlasa agus dhigiteacha atá dírithe ar 
chuidiú leis an aistriú chuig fuinneamh in-
athnuaite atá glan agus inacmhainne, 
borradh a chur faoin éifeachtúlacht 
fuinnimh agus faoina táirgiúlacht i 
dtithíocht agus in earnálacha 
ríthábhachtacha eile an gheilleagair chun 
fás cuimsitheach inbhuanaithe a chur 
chun cinn agus a bhaint amach, chun poist 
ardcháilíochta a chruthú agus chun 
iomaíochas a chothú. Cuideoidh sé freisin 
leis an Aontas a bheith níos athléimní agus 
níos neamhspleáiche trí phríomhshlabhraí 
soláthair a éagsúlú agus trí bhorradh a 
chur faoin ngeilleagar eolasbhunaithe, 
chun neamhionannais, a tháinig chun 
cinn de bharr Covid-19, a laghdú, go 
háirithe an deighilt dhigiteach i réigiúin a 
chumhdaítear faoi Airteagal 174 den 
Chonradh.  Tá gá le níos mó 
infheistíochta sa digiteáil, sa nuálaíocht 
dhigiteach agus sa nascacht dhigiteach 
lena bhféadfadh aistriú cothrom chuig an 
ngeilleagar digiteach a bheith ann, go 
háirithe do na daoine is leochailí sa 
tsochaí, amhail daoine scothaosta.
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Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Maidir le hinfheistíochtaí faoin 
tSaoráid, ba cheart prionsabal na 
comhpháirtíochta agus an rialachas il-
leibhéil a neartú i ngach réigiún agus 
bardas.  Tá an rialachas il-leibhéil 
tábhachtach i bpróiseas an tSeimeastair 
Eorpaigh, toisc go raibh tionchar ag 
paindéim COVID-19 ar chríocha laistigh 
d'aon Bhallstát amháin ar bhealaí 
éagsúla. Dá bhrí sin, tá rannpháirtíocht 
na n-údarás poiblí réigiúnach agus 
áitiúil, chomh maith le rannpháirtíocht 
na gcomhpháirtithe eacnamaíocha agus 
sóisialta agus na gcomhlachtaí ábhartha 
a dhéanann ionadaíocht thar ceann na 
sochaí sibhialta, amhail eagraíochtaí 
neamhrialtasacha, ríthábhachtach 
d’obair na Saoráide. Ba cheart do na 
Ballstáit dul i gcomhairle leis na 
comhpháirtithe uile agus a bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta á 
ndréachtú agus á gcur chun feidhme acu, 
agus a áirithiú go rachaidh cistí chomh 
fada le tairbhithe atá i ngátar go pras. Ina 
theannta sin, ós rud é gur bhuail 
géarchéim COVID-19 earnálacha ina 
bhfuil daoine óga faoi bhun 25 bliana 
d’aois agus mná den chuid is mó go 
díréireach, agus go bhfuil ag méadú ar an 
dífhostaíocht iontu, ní mór aghaidh a 
thabhairt ar a gcás ar leith. Dá bhrí sin, 
ba cheart an comhionannas inscne a chur 
chun cinn mar ábhar tosaíochta, i ngach 
céim d’ullmhú agus de chur chun 
feidhme na bpleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, chun aghaidh a thabhairt 
ar an mbearna inscne atá ann cheana. Ba 
cheart aird a thabhairt ar limistéir 
uirbeacha, arb iad na príomhghnéithe is 
cúis leis an gclaochlú glas agus digiteach, 
agus freisin ar réigiúin a mbaineann 
míbhuntáistí nádúrtha nó 
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déimeagrafacha leo.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) I bhfianaise an mhéid sin, ní mór an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú, agus tacaíocht dhíreach 
airgeadais a sholáthar do na Ballstáit trí 
uirlis uathúil nuálach. Chuige sin, ba cheart 
Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 
(“an tSaoráid”) a bhunú faoin Rialachán 
seo chun tacaíocht airgeadais éifeachtach 
shuntasach a sholáthar chun dlús a chur le 
cur chun feidhme athchóirithe agus 
infheistíochtaí poiblí gaolmhara sna 
Ballstáit. Ba cheart go mbeadh an tSaoráid 
cuimsitheach agus ba cheart go rachadh an 
taithí a fuair an Coimisiún agus na Ballstáit 
as úsáid a bhaint as ionstraimí agus as cláir 
eile roimhe seo chun tairbhe di.

(8) I bhfianaise an mhéid sin, ní mór an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú, agus tacaíocht láidir 
dhíreach airgeadais a sholáthar do na 
Ballstáit trí uirlis uathúil nuálach. Chuige 
sin, ba cheart ‘an tSaoráid’ a bhunú faoin 
Rialachán seo chun tacaíocht airgeadais 
éifeachtach shuntasach a sholáthar chun 
dlús a chur le cur chun feidhme 
athchóirithe agus infheistíochtaí poiblí 
gaolmhara lena gcuirfear feabhas ar 
inbhuanaitheacht agus ar iomaíochas na 
mBallstát. Ba cheart go mbeadh an 
tSaoráid cuimsitheach agus ba cheart go 
rachadh an taithí a fuair an Coimisiún agus 
na Ballstáit as úsáid a bhaint as ionstraimí 
agus as cláir eile roimhe seo chun tairbhe 
di.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8 a) Ba cheart na prionsabail 
chothrománacha a leagtar amach in 
Airteagail 8, 10 agus 11 den Chonradh 
agus i gCairt um Chearta Bunúsacha an 
Aontais Eorpaigh a urramú, chomh maith 
le hoibleagáidí Choinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe ar Chearta an Linbh agus 
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar 
Dhaoine faoi Mhíchumas. Ina theannta 
sin, cumhdaítear le cuspóirí na Saoráide 
an fhorbairt inbhuanaithe agus an cur 
chun cinn a dhéanann an tAontas ar an 
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aidhm chun cáilíocht an chomhshaoil a 
chaomhnú, a chosaint agus a fheabhsú 
mar a leagtar amach in Airteagal 191(1) 
den Chonradh, agus na gealltanais a 
rinneadh faoi Chomhaontú Pháras.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Mar léiriú ar Chomhaontú Glas don 
Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe na 
hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le bearta aeráide 
agus inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 
25 % den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais Eorpaigh ag tacú le cuspóirí 
aeráide.

(11) Mar léiriú ar an gComhaontú Glas 
don Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe 
na hEorpa, chomh maith leis na cuspóirí 
forbartha eile a bhaineann leis, agus ar 
aistriúchán ghealltanais an Aontais maidir 
le Comhaontú Pháras agus Spriocanna na 
Náisiún Aontaithe um Fhorbairt 
Inbhuanaithe a chur chun feidhme, 
rannchuideoidh an tSaoráid arna bunú leis 
an Rialachán seo le bearta aeráide agus 
inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 
30% den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais ag tacú le cuspóirí aeráide. Ba 
cheart don Choimisiún agus do na 
Ballstáit comhsheasmhacht, 
comhleanúnachas agus sineirgí le Clár 
Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe a 
áirithiú. Chun críocha infheistíocht a 
cháiliú mar thacsanomaíocht 
inbhuanaithe, mar a leagtar amach, inter 
alia, i 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) 
2019/20881a , agus Rialachán (AE) 
2019/2088 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle an 27 Samhain 2019 
maidir le nochtaí a bhaineann le 
hinbhuanaitheacht in earnáil na seirbhísí 
airgeadais1b , ba cheart é a chur i 
bhfeidhm maidir le gníomhaíochtaí 
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eacnamaíocha atá inbhuanaithe ó thaobh 
an chomhshaoil de.
__________________
1a IO L 198, 22.6.2020, lch. 13.
1b IO L 317, 9.12.2019, lch. 1.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Chun na cuspóirí foriomlána sin a 
chur chun feidhme, déanfar bearta ábhartha 
a shainaithint nuair a bheidh an tSaoráid á 
hullmhú agus á cur chun feidhme, agus 
déanfar iad a athmheas i gcomhthéacs na 
meastóireachtaí ábhartha agus na bpróiseas 
athbhreithnithe. Ní mór aird chuí a 
thabhairt ar thionchar na bpleananna 
náisiúnta a tíolacadh faoin Rialachán seo ar 
chothú an aistrithe ghlais, ach ar chothú an 
chlaochlaithe dhigitigh chomh maith. 
Beidh ról tosaíochta acu in athsheoladh 
agus i nuachóiriú ár ngeilleagair.

(12) Chun na cuspóirí foriomlána sin a 
chur chun feidhme, déanfar bearta ábhartha 
a shainaithint nuair a bheidh an tSaoráid á 
hullmhú agus á cur chun feidhme, agus 
déanfar iad a athmheas i gcomhthéacs na 
meastóireachtaí ábhartha agus na bpróiseas 
athbhreithnithe. Chomh maith leis sin, 
agus tosaíochtaí fáis na mBallstát á gcur 
san áireamh, ba cheart aird chuí a 
thabhairt ar thionchar na bpleananna 
náisiúnta a tíolacadh faoin Rialachán seo a 
bhaineann, ní hamháin le cothú an aistrithe 
ghlais, ach freisin le cothú an chlaochlaithe 
dhigitigh, atá eolasbhunaithe. Beidh ról 
ríthábhachtach acu i gclaochlú agus i 
nuachóiriú ár ngeilleagair.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Chun gur féidir bearta a 
dhéanamh lena nasctar an tSaoráid leis 
an rialachas eacnamaíoch fónta, d’fhonn 
dálaí chur chun feidhme aonfhoirmeacha 
a áirithiú, ba cheart an chumhacht a 
bhronnadh ar an gComhairle an tréimhse 
ama do ghlacadh cinntí maidir le tograí le 
haghaidh pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a chur ar fionraí, ar 

scriosta
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thogra a fháil ón gCoimisiún agus trí 
mheán gníomhartha cur chun feidhme, 
agus íocaíochtaí a chur ar fionraí faoin 
tSaoráid seo, i gcás neamh-chomhlíonadh 
suntasach i ndáil leis na cásanna 
ábhartha a bhaineann leis an bpróiseas 
rialachais eacnamaíoch a leagtar síos i 
Rialachán (AE) Uimh. XXX/XX ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle [Rialachán na bhForálacha 
Coiteanna] (…). Ba cheart an chumhacht 
a bhronnadh ar an gComhairle freisin an 
cur ar fionraí sin a fhoirceannadh trí 
mheán gníomhartha cur chun feidhme i 
ndáil leis na cásanna ábhartha céanna ar 
thogra a fháil ón gCoimisiún.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn. 
Chun na críche sin, ba cheart di 
rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus cumas coigeartaithe na 
mBallstát, rud a maolóidh tionchar sóisialta 
agus eacnamaíoch na géarchéime, agus 
tacú le haistrithe glasa agus digiteacha atá 
dírithe ar Eoraip a bheidh neodrach ó 
thaobh na haeráide a bheith ann faoi 2050, 
agus ar an gcaoi sin acmhainneacht fáis 
gheilleagair an Aontais a athbhunú i 
ndiaidh na géarchéime, cruthú fostaíochta a 
chothú agus fás inbhuanaithe a chur chun 
cinn.

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn 
ar mhaithe le forbairt níos comhchuí ar 
fud na mBallstát. Chun na críche sin, ba 
cheart di rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus cumas coigeartaithe na 
mBallstát, rud a maolóidh tionchar sóisialta 
agus eacnamaíoch na géarchéime, agus 
tacú le haistrithe glasa agus digiteacha atá 
dírithe ar Eoraip a bheidh neodrach ó 
thaobh na haeráide a bheith ann faoi 2050 
ar a dhéanaí, agus ar an gcaoi sin 
acmhainneacht fáis gheilleagair an Aontais 
a athbhunú agus borradh a chur faoi 
infheistíochtaí i bpríomhearnálacha, 
cruthú agus caomhnú post ardcháilíochta 
a chothú, lena n-áirítear do dhaoine óga 
faoi bhun 25 bliana d’aois agus do mhná, 
cearta sóisialta a neartú, i gcomhréir le 
Colún Eorpach na gCeart Sóisialta, agus 
fás meántéarmach agus fadtéarmach 
inbhuanaithe eacnamaíoch a chur chun 
cinn. Lena áirithiú nach bhfágfar aon 
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duine ar lár, ba cheart aird ar leith a 
thabhairt ar na daoine is leochailí sa 
phobal. Ba cheart go rannchuideoidh an 
tSaoráid freisin le comhionannas inscne a 
bhaint amach, mar a shonraítear in 
Airteagal 8 den Chonradh.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta le 
haghaidh cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart go mbeadh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir náisiúnta um 
athchóiriú, pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, na pleananna um aistriú cóir, 
agus na comhaontuithe comhpháirtíochta 
agus na cláir oibríochtúla arna nglacadh 
faoi chistí an Aontais. Chun borradh a chur 
faoi ghníomhaíochtaí a thagann faoi 
thosaíochtaí an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip agus an Chláir Oibre Dhigitigh, 
ba cheart freisin go leagfar amach bearta sa 
phlean atá ábhartha maidir leis na haistrithe 
glasa agus digiteacha. Leis na bearta ba 
cheart go bhféadfaí spriocanna, cuspóirí 
agus an rannchuidiú a leagtar amach sna 
pleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide, 
agus nuashonruithe de, a bhaint amach go 
gasta. Ba cheart tosaíochtaí aeráide agus 
comhshaoil an Aontais a urramú go 
hiomlán agus gach gníomhaíocht dá 
dtugtar tacaíocht á saothrú.

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta le 
haghaidh cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart go mbeadh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir náisiúnta um 
athchóiriú, na pleananna náisiúnta 
fuinnimh agus aeráide, na pleananna um 
aistriú cóir, agus na comhaontuithe 
comhpháirtíochta agus na cláir oibríochtúla 
arna nglacadh faoi chistí an Aontais. Chun 
borradh a chur faoi ghníomhaíochtaí a 
thagann faoi thosaíochtaí an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip agus an 
Chláir Oibre Dhigitigh, ba cheart freisin go 
leagfar amach bearta sa phlean atá ábhartha 
maidir leis na aistriú glas agus an aistriú 
digiteach. Leis na bearta ba cheart go 
bhféadfaí spriocanna, cuspóirí agus an 
rannchuidiú a leagtar amach sna pleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide, agus 
nuashonruithe de, a bhaint amach go gasta. 
Ba cheart tosaíochtaí aeráide, comhshaoil 
agus digiteacha an Aontais a urramú go 
hiomlán agus gach gníomhaíocht dá 
dtugtar tacaíocht á saothrú, mar aon leis 
an gcomhtháthú sóisialta, eacnamaíoch 
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agus críochach.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Chun ranníocaíocht fhiúntach atá i 
gcomhréir le riachtanais iarbhír na 
mBallstáit a áirithiú le go dtabharfaidh siad 
faoi na hathchóirithe agus na 
hinfheistíochtaí sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta agus go gcuirfidh siad i 
gcrích iad, is iomchuí go mbunófar 
ranníocaíocht uasta a bheidh ar fáil dóibh 
faoin tSaoráid a mhéid a bhaineann leis an 
tacaíocht airgeadais (i.e. an tacaíocht 
airgeadais neamh-inaisíoctha). Ba cheart an 
ranníocaíocht uasta sin a áireamh ar bhonn 
an daonra, inbhéartach na hOlltáirgeachta 
Intíre (OTI) in aghaidh an duine agus an 
ráta choibhneasta dífhostaíochta i ngach 
Ballstát.

(19) Chun ranníocaíocht fhiúntach atá i 
gcomhréir le riachtanais iarbhír na 
mBallstáit a áirithiú le go dtabharfaidh siad 
faoi na hathchóirithe agus na 
hinfheistíochtaí sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta agus go gcuirfidh siad i 
gcrích iad, is iomchuí go mbunófar 
ranníocaíocht uasta a bheidh ar fáil dóibh 
faoin tSaoráid a mhéid a bhaineann leis an 
tacaíocht airgeadais (i.e. an tacaíocht 
airgeadais neamh-inaisíoctha). Ba cheart an 
ranníocaíocht uasta sin a áireamh ar bhonn 
an daonra, inbhéartach na hOlltáirgeachta 
Intíre (OTI) in aghaidh an duine agus an 
ráta choibhneasta dífhostaíochta i ngach 
Ballstát, agus céatadán na ndaoine óga 
nach bhfuil i mbun fostaíochta, 
oideachais ná oiliúna (NEETanna) agus 
ráta na ndaoine atá i mbaol 
bochtaineachta á gcur san áireamh.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Is gá próiseas a bhunú chun tograí 
maidir le pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta ó na Ballstáit a thíolacadh, 
chomh maith leis an ábhar atá iontu. Chun 
gastacht na nósanna imeachta a áirithiú, ba 
cheart do Bhallstát plean téarnaimh agus 
athléimneachta a thíolacadh faoin 
30 Aibreán ar a dhéanaí, i bhfoirm 
iarscríbhinn ar leith a ghabhann leis an 
gClár Náisiúnta um Athchóiriú. Chun cur 

(20) Is gá próiseas a bhunú chun tograí 
maidir le pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta ó na Ballstáit a thíolacadh, 
chomh maith leis an ábhar atá iontu. Chun 
gastacht na nósanna imeachta a áirithiú, ba 
cheart do Bhallstát plean téarnaimh agus 
athléimneachta a thíolacadh faoin 
30 Aibreán ar a dhéanaí, i bhfoirm 
iarscríbhinn ar leith a ghabhann leis an 
gClár Náisiúnta um Athchóiriú. Chun cur 
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chun feidhme gasta a áirithiú, ba cheart go 
bhféadfadh na Ballstáit dréachtphlean a 
thíolacadh maille leis an dréachtbhuiséad 
don bhliain atá le teacht an 15 Deireadh 
Fómhair den bhliain roimhe sin.

chun feidhme gasta a áirithiú, ba cheart do 
na Ballstáit dréachtphlean a thíolacadh 
maille leis an dréachtbhuiséad don bhliain 
atá le teacht an 15 Deireadh Fómhair den 
bhliain roimhe sin. Ba cheart pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
dtíolacadh ag na Ballstáit a bheith ar fáil 
go poiblí.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na 
n-athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
chóir do na Ballstáit ar mhian leo tacaíocht 
a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart go leagfaí amach sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta na 
tacar mionsonraithe bearta maidir le cur 
chun feidhme an phlean, lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus an 
tionchar a mheastar a bheidh ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
acmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta; 
ba cheart a áireamh ann freisin bearta atá 
ábhartha maidir leis an aistriú glas agus an 
t-aistriú digiteach; ba cheart a áireamh ann 
freisin míniú ar chomhsheasmhacht an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe ina bhfuil tagairt do na dúshláin 
agus na tosaíochtaí tírshonracha ábhartha 
arna sainaithint i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh. Ba cheart go n-
iarrfaí go mbeadh dlúthchomhar idir an 
Coimisiún agus na Ballstáit agus go 
mbainfí amach é le linn an phróisis.

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
chóir do na Ballstáit ar mhian leo tacaíocht 
a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart rochtain a bheith ag 
Parlaimint na hEorpa ar an bhfaisnéis ar 
fad a bhaineann leis an gcaibidlíocht idir 
an Coimisiún agus na Ballstáit maidir le 
pleananna aonair téarnaimh agus 
athléimneachta ag gach céim den 
phróiseas. Leis an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta, ba cheart earnálacha atá 
tite chun cúl a shainaithint, an tacar 
mionsonraithe de bhearta maidir lena chur 
chun feidhme a leagan amach, lena n-
áirítear spriocanna agus garspriocanna, 
agus an tionchar a mheastar a bheidh ag an 
bplean téarnaimh agus athléimneachta ar 
an acmhainneacht fáis, ar chruthú post 
ardcháilíochta, lena n-áirítear do dhaoine 
faoi bhun 25 bliana d’aois agus do mhná, 
ar chearta sóisialta a neartú agus ar 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta 
a fheabhsú chun freagairt níos fearr a 
thabhairt ar chineálacha éagsúla suaite 
neamhshiméadracha agus siméadracha; 
ba cheart a áireamh ann freisin bearta atá 
ábhartha maidir leis an aistriú glas agus an 
t-aistriú digiteach agus iomaíochas níos 
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láidre; ba cheart a áireamh ann freisin 
míniú ar chomhsheasmhacht an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá molta 
leis na dúshláin agus na tosaíochtaí 
tírshonracha ábhartha arna sainaithint i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh. Ba 
cheart go n-iarrfaí go mbeadh 
dlúthchomhar idir an Coimisiún agus na 
Ballstáit agus go mbainfí amach é le linn 
an phróisis.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
úinéireacht náisiúnta an phróisis a urramú 
go hiomlán agus mar sin cuirfidh sé an 
réasúnú agus na gnéithe arna soláthar ag an 
mBallstáit lena mbaineann san áireamh 
agus déanfaidh sé measúnú le féachaint an 
bhfuiltear ag súil go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta arna 
mholadh ag an mBallstáit le haghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar na dúshláin 
arna sainaithint sa mholadh tírshonrach 
ábhartha a dhírítear chuig an mBallstát lena 
mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha eile 
arna nglacadh go hoifigiúil ag an 
gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach; cibé 
acu an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach nó 
a thugann aghaidh ar na dúshláin a thagann 
astu; cibé acu an meastar go mbeidh 
tionchar buan ag an bplean ar an mBallstát 
lena mbaineann; cibé acu an meastar go 
rannchuideoidh an plean go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún an t-
údar agus na gnéithe arna soláthar ag an 
mBallstát lena mbaineann agus an toiliú 
arna thugtar ag na geallsealbhóirí lena 
mbaineann san áireamh, agus déanfaidh sé 
measúnú le féachaint an bhfuiltear ag súil 
go rannchuideoidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag an 
mBallstát le haghaidh a thabhairt go 
héifeachtach ar na dúshláin arna sainaithint 
sa mholadh tírshonrach ábhartha a dhírítear 
chuig an mBallstát lena mbaineann nó i 
ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh go 
hoifigiúil ag an gCoimisiún sa Seimeastar 
Eorpach; cibé an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach, le 
hathléimneacht níos fearr i gcúram 
sláinte, agus le hiomaíochas níos láidre, 
agus a thugann aghaidh ar na dúshláin a 
eascraíonn astu; cibé an meastar go mbeidh 
tionchar buan ag an bplean ar an mBallstát 
lena mbaineann; cibé an meastar go 
rannchuideoidh sé go héifeachtach le 
hacmhainneacht inbhuanaithe agus 



PE655.950v03-00 372/435 RR\1217780GA.docx

GA

sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú; cibé acu an bhfuil an réasúnú 
arna sholáthar ag an mBallstát maidir le 
costais mheasta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a tíolacadh 
réasúnta agus inchreidte agus i gcomhréir 
leis an tionchar a mheastar a bheidh aige ar 
an ngeilleagar agus ar an bhfostaíocht; cibé 
acu an bhfuil bearta maidir le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe agus na 
dtionscadal infheistíochta poiblí a 
chomhfhreagraíonn gníomhaíochtaí 
comhleanúnacha sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta atá beartaithe; agus cibé 
acu an meastar nó nach meastar go n-
áiritheofar leis an socrú arna mholadh ag 
an mBallstát lena mbaineann cur chun 
feidhme éifeachtach an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna 
beartaithe, agus na táscairí gaolmhara.

chuimsitheach fáis, mealladh 
infheistíochtaí, cruthú post ardcháilíochta 
do chách agus athléimneacht eacnamaíoch 
agus shóisialta an Bhallstáit a neartú, 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime a mhaolú agus rannchuidiú le 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a fheabhsú; cibé an bhfuil an 
réasúnú arna sholáthar ag an mBallstát 
maidir le costais mheasta iomlána an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta a 
tíolacadh réasúnta agus inchreidte agus i 
gcomhréir leis an tionchar a mheastar a 
bheidh aige ar an ngeilleagar agus ar an 
bhfostaíocht; cibé an bhfuil bearta maidir 
le cur chun feidhme na n-athchóirithe agus 
na dtionscadal infheistíochta poiblí agus 
príobháideach poiblí a chomhfhreagraíonn 
do ghníomhaíochtaí comhleanúnacha, 
éifeachtacha agus leordhóthanacha sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe; agus cibé an meastar nó nach 
meastar go n-áiritheofar leis an socrú arna 
mholadh ag an mBallstát lena mbaineann 
cur chun feidhme éifeachtach an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, lena n-
áirítear na garspriocanna agus na 
spriocanna beartaithe, agus na táscairí 
gaolmhara.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Chun simpliú a dhéanamh, ba 
cheart go leanfaí critéir shimplí nuair a 
bheidh an ranníocaíocht á cinneadh. Ba 
chóir an ranníocaíocht a chinneadh ar 
bhonn chostais mheasta iomlána an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a mhol an 
Ballstát lena mbaineann.

(25) Chun simpliú a dhéanamh, ba 
cheart go leanfaí critéir shimplí nuair a 
bheidh an ranníocaíocht á cinneadh, critéir 
lena n-urramaítear riachtanais an 
Bhallstáit. Ba chóir an ranníocaíocht a 
chinneadh ar bhonn chostais mheasta 
iomlána an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta a mhol an Ballstát lena 
mbaineann.
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Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27) Chun a áirithiú go dtabharfar tús 
áite don tacaíocht airgeadais tar éis na 
géarchéime, agus chun a áirithiú go bhfuil 
sé comhoiriúnach leis an gcistiú atá ar fáil 
don ionstraim seo, ba cheart go mbeadh na 
cistí á leithdháileadh ar na Ballstáit go dtí 
an 31 Nollaig 2024. Chuige sin, ba cheart 
go ngeallfar go dlíthiúil 60 faoin gcéad ar a 
laghad den mhéid a bheidh ar fáil don 
tacaíocht neamh-inaisíoctha faoin 
31 Nollaig 2022. Ba cheart go ngeallfar go 
dlíthiúil an méid a fhágtar faoin 
31 Nollaig 2024.

(27) Chun a áirithiú go dtabharfar tús 
áite don tacaíocht airgeadais tar éis na 
géarchéime, agus chun a áirithiú go bhfuil 
sé comhoiriúnach leis an gcistiú atá ar fáil 
don ionstraim seo, ba cheart go mbeadh na 
cistí á leithdháileadh ar na Ballstáit go dtí 
an 31 Nollaig 2025. Chuige sin, ba cheart 
go ngeallfaí go dlíthiúil 60 faoin gcéad ar a 
laghad den mhéid a bheidh ar fáil don 
tacaíocht neamh-inaisíoctha faoin 
31 Nollaig 2024. Ba cheart go ngeallfaí go 
dlíthiúil an méid a fhágtar faoin 
31 Nollaig 2025.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh iasachta de bharr na riachtanais 
airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise 
lena n-áirítear an plean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach, 
agus mar sin, de bharr costas an phlean a 
bheith níos airde ná an ranníocaíocht uasta 
atá le leithdháileadh tríd an ranníocaíocht 
neamh-inaisíoctha. Ba cheart go bhféadfaí 
an iarraidh iasachta agus an plean a 
thíolacadh ag an am céanna. I gcás go 
ndéanfar an iarraidh iasachta ag am 
éagsúil, ba cheart go mbeadh plean 
athbhreithnithe ina bhfuil garspriocanna 
agus spriocanna breise ag gabháil léi. Chun 
tús-ualú acmhainní a áirithiú, ní mór do na 
Ballstáit tacaíochta iasachta a iarraidh faoin 
31 Lúnasa 2024 ar a dhéanaí. Chun críocha 

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh iasachta de bharr na riachtanais 
airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise 
lena n-áirítear an plean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach, 
agus mar sin, de bharr costas an phlean a 
bheith níos airde ná an ranníocaíocht uasta 
atá le leithdháileadh tríd an ranníocaíocht 
neamh-inaisíoctha. Ba cheart go bhféadfaí 
an iarraidh iasachta agus an plean a 
thíolacadh ag an am céanna. I gcás go 
ndéanfar an iarraidh iasachta ag am 
éagsúil, ba cheart go mbeadh plean 
athbhreithnithe ina bhfuil garspriocanna 
agus spriocanna breise ag gabháil léi. Chun 
tús-ualú acmhainní a áirithiú, ba cheart do 
na Ballstáit tacaíocht iasachta a iarraidh 
faoin 31 Lúnasa 2025 ar a dhéanaí. Chun 
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bainistíocht fhónta airgeadais, ní mór 
uasteorainn a chur le méid iomlán na n-
iasachtaí arna ndeonú faoin Rialachán seo. 
Ina theannta sin, níor cheart d’uasmhéid na 
hiasachta do gach Ballstát a bheith níos 
airde ná 4.7 % d’Ollioncam Náisiúnta an 
Bhallstáit sin. In imthosca eisceachtúla, ba 
cheart go bhféadfaí cur leis an méid 
uasteoranta, faoi réir infhaighteacht 
acmhainní. Ar na cúiseanna céanna a 
bhaineann le bainistíocht fhónta airgeadais, 
ba cheart go bhféadfaí an iasacht a íoc i 
dtráthchodanna in aghaidh chomhlíonadh 
na dtorthaí.

críocha bainistíocht fhónta airgeadais, ba 
cheart uasteorainn a chur le méid iomlán na 
n-iasachtaí uile arna ndeonú faoin 
Rialachán seo. Ina theannta sin, níor cheart 
uasmhéid na hiasachta do gach Ballstát a 
bheith níos airde ná 4.7 % d’Ollioncam 
Náisiúnta an Bhallstáit sin. In imthosca 
eisceachtúla, ba cheart go bhféadfaí cur leis 
an méid uasteoranta, faoi réir 
infhaighteacht acmhainní. Ar na cúiseanna 
céanna a bhaineann le bainistíocht fhónta 
airgeadais, ba cheart go bhféadfaí an 
iasacht a íoc i dtráthchodanna in aghaidh 
chomhlíonadh na dtorthaí.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32) Ar mhaithe le bainistíocht fhónta 
airgeadais, ba cheart rialacha sonracha a 
leagan síos i ndáil le gealltanais 
bhuiséadacha, íocaíochtaí, fionraí, cealú 
agus cistí a ghnóthú. Chun intuarthacht a 
áirithiú ba cheart go mbeadh na Ballstáit in 
ann iarrataí le haghaidh íocaíochtaí a chur 
isteach ar bhonn débhliantúil. Ba cheart go 
ndéanfar na híocaíochtaí ina 
dtráthchodanna agus go mbeidís bunaithe 
ar mheasúnú dearfach ag an gCoimisiún ar 
chur chun feidhme an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta ag an mBallstát. Ba 
cheart go bhféadfaí an ranníocaíocht a chur 
ar fionraí agus ar ceal i gcás nár chuir an 
Ballstát an plean téarnaimh agus 
athléimneachta chun feidhme ar bhealach 
sásúil. Ba cheart nósanna imeachta 
bréagnaitheacha iomchuí a bhunú lena 
áirithiú go n-urramófar an ceart atá ag na 
Ballstáit barúlacha a sholáthar, le cinneadh 
an Choimisiúin i ndáil le cur ar fionraí, cur 
ar ceal, agus gnóthú na méideanna a 
íocadh.

(32) Ar mhaithe le bainistíocht fhónta 
airgeadais, ba cheart rialacha sonracha a 
leagan síos i ndáil le gealltanais 
bhuiséadacha, íocaíochtaí, fionraí, cealú 
agus cistí a ghnóthú. Chun intuarthacht a 
áirithiú, ba cheart go mbeadh na Ballstáit 
in ann iarrataí le haghaidh íocaíochtaí a 
chur isteach ar bhonn débhliantúil. Ba 
cheart go ndéanfar na híocaíochtaí ina 
dtráthchodanna agus go mbeidís bunaithe 
ar mheasúnú dearfach ag an gCoimisiún ar 
chur chun feidhme an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta ag an mBallstát, agus 
tús áite á thabhairt do bhearta chun 
easnaimh a leigheas seachas 
smachtbhannaí a fhorchur. Ba cheart go 
bhféadfaí an ranníocaíocht a chur ar fionraí 
agus ar ceal i gcás nár chuir an Ballstát an 
plean téarnaimh agus athléimneachta chun 
feidhme ar bhealach sásúil. Ba cheart 
nósanna imeachta bréagnaitheacha iomchuí 
a bhunú lena áirithiú go n-urramófar an 
ceart atá ag na Ballstáit barúlacha a 
sholáthar, le cinneadh an Choimisiúin i 
ndáil le cur ar fionraí, cur ar ceal, agus 
gnóthú na méideanna a íocadh. Ba cheart 
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don Choimisiún a chinneadh chun 
ranníocaíochtaí airgeadais le Ballstát a 
chur ar fionraí nó a chealú a chur in iúl 
do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle. Ar mhaithe le faireachán 
éifeachtach ar chur chun feidhme a 
dhéanamh, ba cheart do na Ballstáit 
tuairisciú, mar a fhoráiltear i bpróiseas 
an tSeimeastair Eorpaigh, ar an dul chun 
cinn atá déanta maidir leis an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta a bhaint 
amach.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 34

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(34) Ar mhaithe le trédhearcacht, ba 
cheart na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta arna nglacadh ag an 
gCoimisiún a chur in iúl do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle agus ba 
cheart go ndéanfadh an Coimisiún na 
gníomhaíochtaí cumarsáide de réir mar is 
iomchuí.

(34) Ar mhaithe le trédhearcacht, ba 
cheart na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta arna nglacadh ag an 
gCoimisiún, mar aon le liosta iomlán de 
na tairbhithe deiridh, a chur in iúl do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle agus ba cheart go ndéanfadh 
an Coimisiún na gníomhaíochtaí 
cumarsáide de réir mar is iomchuí.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 40

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(40) I gcomhréir leis an Rialachán 
Airgeadais, Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle14 , Rialachán 
(Euratom, CE) Uimh. 2988/95 ón 
gComhairle15, Rialachán (Euratom, CE) 
Uimh. 2185/96 ón gComhairle16 agus 
Rialachán (AE) 2017/1939 ón 
gComhairle17, déanfar leasanna airgeadais 
an Aontais a chosaint trí bhearta 

(40) I gcomhréir leis an Rialachán 
Airgeadais, Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle14 , Rialachán 
(Euratom, CE) Uimh. 2988/95 ón 
gComhairle15, Rialachán (Euratom, CE) 
Uimh. 2185/96 ón gComhairle16 agus 
Rialachán (AE) 2017/1939 ón 
gComhairle17, déanfar leasanna airgeadais 
an Aontais a chosaint trí bhearta 
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comhréireacha, lena n-áirítear trí 
neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a 
bhrath, a cheartú agus a fhiosrú, cistí a 
cailleadh, a íocadh go mícheart nó a 
úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i 
gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí 
riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i 
gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 agus Rialachán (Euratom, 
CE) Uimh. 2185/96 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 a dhéanann difear do 
leasanna airgeadais an Aontais. I 
gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, 
féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 
Eorpaigh (OIPE) calaois agus ciontaí 
coiriúla eile a fhiosrú a mbíonn éifeacht 
acu ar leas airgeadais an Aontais mar a 
fhoráiltear dó i dTreoir (AE) 2017/1371 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle18. 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 agus 
do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa agus ní mór 
dóibh a áirithiú go dtabharfaidh aon tríú 
páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun 
feidhme cistí de chuid an Aontais cearta 
coibhéiseacha don Choimisiún, do OLAF, 
do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na 
hEorpa.

comhréireacha, lena n-áirítear trí 
neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a 
bhrath, a cheartú agus a fhiosrú, cistí a 
cailleadh, a íocadh go mícheart nó a 
úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i 
gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí 
riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i 
gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 agus Rialachán (Euratom, 
CE) Uimh. 2185/96 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 a dhéanann difear do 
leasanna airgeadais an Aontais. I 
gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, 
féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 
Eorpaigh (OIPE) calaois agus ciontaí 
coiriúla eile a fhiosrú a mbíonn éifeacht 
acu ar leas airgeadais an Aontais mar a 
fhoráiltear dó i dTreoir (AE) 2017/1371 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle18 . 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 agus 
do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa agus ní mór 
dóibh a áirithiú go dtabharfaidh aon tríú 
páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun 
feidhme cistí de chuid an Aontais cearta 
coibhéiseacha don Choimisiún, do OLAF, 
do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na 
hEorpa. Ba cheart do Pharlaimint na 
hEorpa a grinnscrúdú daonlathach ex-
ante agus fíorú ex-post a fheidhmiú ionas 
go ndéanfar maoin a sholáthraítear faoin 
tSaoráid a chaitheamh go maith, gurb 
ionann é sin agus breisluach an Aontais 
agus go dtacaíonn sé le hathléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta na 
mBallstát. Dá bhrí sin, moltar do na 
Ballstáit bearta frith-chalaoise 
éifeachtacha a ghlacadh agus a chur i 
bhfeidhm, agus tacaíocht á fáil acu ó 
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ghníomhaireachtaí frith-chalaoise atá 
ann cheana ar leibhéal na mBallstát agus 
ar leibhéal an Aontais, amhail OLAF 
agus, i gcás inarb ábhartha, OIPE, agus 
moltar dóibh an smacht reachta a 
fhorfheidhmiú.

_________________ _________________
14 Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 11 Meán 
Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna 
ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-
Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus Rialachán (Euratom) 
Uimh. 1074/1999 ón gComhairle 
(IO L 248, 18.9.2013, lch. 1)

14 Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 11 Meán 
Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna 
ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-
Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus Rialachán (Euratom) 
Uimh. 1074/1999 ón gComhairle 
(IO L 248, 18.9.2013, lch. 1)

15 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 
an 18 Nollaig 1995 ón gComhairle maidir 
le leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.95, 
lch.1)

15 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 
an 18 Nollaig 1995 ón gComhairle maidir 
le leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.95, 
lch.1)

16 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 
ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir 
le seiceálacha agus cigireachtaí ar an 
láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún 
chun leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise 
agus neamhrialtachtaí eile (IO 
L292,15.11.96, lch.2)

16 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 
ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir 
le seiceálacha agus cigireachtaí ar an 
láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún 
chun leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise 
agus neamhrialtachtaí eile (IO 
L292,15.11.96, lch.2)

17 Rialachán (AE) 2017/1939 an 
12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle 
lena gcuirtear chun feidhme comhar 
feabhsaithe maidir le bunú Oifig an 
Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (“OIPE”) 
(IO L283, 31.10.2017, lch.1)

17 Rialachán (AE) 2017/1939 an 
12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle 
lena gcuirtear chun feidhme comhar 
feabhsaithe maidir le bunú Oifig an 
Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (“OIPE”) 
(IO L283, 31.10.2017, lch.1)

18 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 
maidir leis an gcomhrac in aghaidh na 
calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais 
trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 
28.7.2017, lch. 29)

18 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 
maidir leis an gcomhrac in aghaidh na 
calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais 
trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 
28.7.2017, lch. 29)

Leasú 23
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ciallaíonn “an Seimeastar Eorpach 
um chomhordú an bheartais eacnamaíoch” 
(dá ngairtear “an Seimeastar Eorpach” 
anseo feasta) an próiseas a leagtar amach 
faoi Airteagal 2-a de Rialachán (CE) 
Uimh. 1466/97 ón gComhairle an 
7 Iúil 199720 .

3. Ciallaíonn “an Seimeastar Eorpach 
um chomhordú an bheartais eacnamaíoch” 
(dá ngairtear “an Seimeastar Eorpach” 
anseo feasta) an próiseas a leagtar amach 
faoi Airteagal 2-a de Rialachán (CE) 
Uimh. 1466/97 ón gComhairle an 
7 Iúil 199720 . Chun críoch an rialacháin 
seo, déanfar é a chomhlánú le 
rannpháirtíocht réigiún, cathracha agus 
bardas.

_________________ _________________
20 Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón 
gComhairle an 7 Iúil 1997 maidir leis an 
bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus 
an faireachas ar bheartais eacnamaíocha 
agus a gcomhordú, a neartú (IO L 209, 
2.8.1997, lch. 1).

20 Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón 
gComhairle an 7 Iúil 1997 maidir leis an 
bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus 
an faireachas ar bheartais eacnamaíocha 
agus a gcomhordú, a neartú (IO L 209, 
2.8.1997, lch. 1).

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 3 Airteagal 3

Raon feidhme Raon feidhme

Raon feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, tagróidh sé do réimsí 
beartais a bhaineann le comhtháthú, an t-
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, 
sláinte, iomaíochas, athléimneacht, 
táirgiúlacht, taighde agus nuálaíocht, fás 
cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach, 
poist agus infheistíocht, agus cobhsaíocht 
na gcóras airgeadais.

Raon feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, tagróidh sé do réimsí 
beartais a bhaineann le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach, an 
t-aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, 
sláinte, lena n-áirítear cúram, iomaíochas, 
athléimneacht, acmhainneacht 
chomhordaithe, nósanna imeachta 
freagartha géarchéime, táirgiúlacht, 
oideachas agus scileanna, taighde agus 
nuálaíocht, fás cliste, inbhuanaithe agus 
cuimsitheach, poist agus infheistíocht, agus 
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cobhsaíocht na gcóras airgeadais.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach an Aontais a chur chun cinn trí 
athléimneacht agus acmhainn 
choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch na 
géarchéime a mhaolú, agus tacú leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach, 
agus ar an gcaoi sin rannchuidiú le 
hacmhainneacht fáis gheilleagair an 
Aontais a athshlánú i ndiaidh ghéarchéim 
COVID-19, agus le fás inbhuanaithe a 
chothú.

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach an Aontais a chur chun cinn le 
haghaidh forbairt níos comhchuí trí 
athléimneacht agus acmhainn 
choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, ag 
dul i ngleic le héagothromaíochtaí 
sóisialta ag an am céanna, agus tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú, agus tacú leis an aistriú glas agus 
leis an aistriú digiteach, agus ar an gcaoi 
sin rannchuidiú le hacmhainneacht fáis 
gheilleagair an Aontais, geilleagar níos 
iomaíche agus eolasbhunaithe a 
dhéanamh de, cruthú agus caomhnú 
fostaíochta a chothú i ndiaidh ghéarchéim 
COVID-19, go háirithe in éarnáil an 
chúraim sláinte, chomh maith le fás 
meántéarmach agus fadtéarmach 
inbhuanaithe a chothú.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 4a
Prionsabail chothrománacha

1. Déanfaidh na Ballstáit agus an 
Coimisiún urraim do chearta bunúsacha 
agus do chomhlíonadh an Chairt um 
Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh 
a áirithiú i gcur chun feidhme na 
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Saoráide.
Ós rud é go n-áirítear sa Chairt seo na 
cearta uile a chumhdaítear i gcásdlí 
Chúirt Bhreithiúnais an Aontais 
Eorpaigh, na cearta agus na saoirsí atá 
cumhdaithe sa Choinbhinsiún Eorpach 
um Chearta an Duine agus cearta agus 
prionsabail eile atá ann mar thoradh ar 
thraidisiúin choiteanna bhunreachtúla 
thíortha an Aontais Eorpaigh agus 
ionstraimí idirnáisiúnta eile, déanfar 
bearta iomchuí chun sárú ar na cearta 
bunúsacha sin a chosc, amhail bearta 
frith-idirdhealaithe agus bearta i gcoinne 
neamhionannas inscne.
2. Déanfar cuspóirí na Saoráide a 
shaothrú i gcomhréir leis an gcuspóir 
maidir le forbairt inbhuanaithe a chur 
chun cinn mar a leagtar amach in 
Airteagal 11 den Chonradh;

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh na méideanna dá 
dtagraítear i mír 1(a) speansais a 
chumhdach a bhaineann le gníomhaíochtaí 
ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchta 
agus meastóireachta a bhfuil gá leo chun 
gach ionstraim aonair a bhainistiú agus a 
gcuspóirí a ghnóthú, go háirithe staidéir, 
cruinnithe saineolaithe, gníomhaíochtaí 
faisnéise agus cumarsáide, lena n-áirítear 
cumarsáid chorparáideach faoi thosaíochtaí 
polaitiúla an Aontais, a mhéid a 
bhaineann siad le cuspóirí an Rialacháin 
seo, speansais a bhaineann le líonraí TF 
atá dírithe ar phróiseáil agus ar mhalartú 
faisnéise, uirlisí teicneolaíochta faisnéise 
corparáideacha, agus gach speansas eile 
maidir le cúnamh teicniúil agus riaracháin 
arna thabhú ag an gCoimisiún chun gach 
ionstraim a bhainistiú. Féadfaidh na 

2 Féadfaidh na méideanna dá 
dtagraítear i mír 1(a) speansais a 
chumhdach freisin a bhaineann le 
gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, 
rialaithe, iniúchta agus meastóireachta a 
bhfuil gá leo chun gach ionstraim aonair a 
bhainistiú agus a gcuspóirí a ghnóthú, 
gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, 
lena n-áirítear cumarsáid chorparáideach 
faoi thosaíochtaí polaitiúla an Aontais, 
speansais maidir le cúnamh riaracháin arna 
thabhú ag an gCoimisiún, ag na Ballstáit 
nó ag na húdaráis bhainistíochta maidir 
le feidhmiú gach ionstraime. Féadfaidh na 
speansais gach costas a bhaineann le 
gníomhaíochtaí tacaíochta eile a 
chumhdach freisin, amhail costais a 
bhaineann le rialú cáilíochta agus 
faireachán ar thionscadail ar an láthair 
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speansais gach costas a bhaineann le 
gníomhaíochtaí tacaíochta eile a 
chumhdach freisin, amhail costais a 
bhaineann le rialú cáilíochta agus 
faireachán ar thionscadail ar an láthair 
agus costais a bhaineann le 
piarchomhairleoireacht agus le 
saineolaithe chun athchóirithe agus 
infheistíochtaí a mheasúnú agus a chur 
chun feidhme.

agus costais a bhaineann le 
piarchomhairleoireacht chun athchóirithe 
agus infheistíochtaí a mheasúnú agus a 
chur chun feidhme.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 6 scriosta
Acmhainní ó chláir bainistíochta 

comhroinnte
Féadfar acmhainní arna leithdháileadh 
ar Bhallstáit faoin mbainistíocht 
chomhroinnte a aistriú chuig an tSaoráid, 
má iarrann na Ballstáit sin. Déanfaidh an 
Coimisiún na hacmhainní sin a chur 
chun feidhme go díreach i gcomhréir le 
pointe (a) d'Airteagal 62(1) den 
Rialachán Airgeadais. Úsáidfear na 
hacmhainní sin chun leas an Bhallstáit 
lena mbaineann.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh tacaíocht faoin tSaoráid Téarnaimh 
agus Athléimneachta sin sa bhreis ar an 
tacaíocht arna soláthar faoi chistí agus faoi 
chláir eile an Aontais. Féadfaidh 
tionscadail athchóirithe agus infheistíochta 
tacaíocht a fháil ó chláir agus ó ionstraimí 
eile de chuid an Aontais ar choinníoll nach 

Beidh tacaíocht faoin tSaoráid Téarnaimh 
agus Athléimneachta sin sa bhreis ar an 
tacaíocht arna soláthar faoi chistí agus faoi 
chláir eile an Aontais. Ba cheart, áfach, 
aon fhorluí a sheachaint. Féadfaidh 
tionscadail athchóirithe agus infheistíochta 
tacaíocht a fháil ó chláir agus ó ionstraimí 
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gcumhdaíonn an tacaíocht sin an costas 
céanna.

eile de chuid an Aontais ar choinníoll nach 
gcumhdaíonn an tacaíocht sin an costas 
céanna.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 9 scriosta
Bearta lena nasctar an tSaoráid leis an 

rialachas eacnamaíoch fónta
1. I gcás neamhchomhlíonadh suntasach 
i ndáil le haon chás a leagtar síos in 
Airteagal 15(7) den Rialachán lena 
leagtar síos forálacha coiteanna maidir le 
[…)][RFC], is amhlaidh a dhéanfaidh an 
Chomhairle, ar thogra a fháil ón 
gCoimisiún, cinneadh a ghlacadh trí 
bhíthin gníomh cur chun feidhme chun 
an tréimhse maidir le glacadh na gcinntí 
dá dtagraítear in Airteagail 17(1) agus 
17(2) nó chun íocaíochtaí faoin tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta a chur 
ar fionraí.
An cinneadh chun íocaíochtaí a chur ar 
fionraí dá dtagraítear i mír 1, beidh 
feidhm aige maidir le hiarratais 
íocaíochta a thíolacfar tar éis dháta an 
chinnidh fionraíochta.
Fionraí na tréimhse ama dá dtagraítear in 
Airteagal 17, beidh feidhm aige ón lá tar 
éis ghlacadh an chinnidh dá dtagraítear i 
mír 1.
I gcás íocaíochtaí a chur ar fionraí, beidh 
feidhm ag Airteagal 15(9) den Rialachán 
lena leagtar síos forálacha coiteanna 
maidir le (...).
2. Má tharlaíonn aon cheann de na 
cásanna dá dtagraítear in 
Airteagal 15(11) den Rialachán lena 
leagtar síos forálacha coiteanna maidir le 
[...], glacfaidh an Chomhairle cinneadh, 
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ar thogra a fháil ón gCoimisiún, trí 
bhíthin gníomh cur chun feidhme chun 
fionraí na tréimhse nó na n-íocaíochtaí 
dá dtagraítear sa mhír roimhe seo a 
fhoirceannadh.
Cuirfear tús arís leis na nósanna 
imeachta nó na híocaíochtaí ábhartha an 
lá tar éis fhoirceannadh na fionraí.

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar ranníocaíocht uasta a ríomh do 
gach Ballstát le haghaidh leithdháileadh an 
mhéid dá dtagraítear in Airteagal 5(1)(a), 
agus úsáid á baint as an modheolaíocht a 
leagtar amach in Iarscríbhinn I, bunaithe ar 
an daonra, ar inbhéartach na 
hOlltáirgeachta Intíre (OTI) per capita 
agus ar ráta coibhneasta dífhostaíochta 
gach Ballstáit.

Déanfar ranníocaíocht airgeadais uasta a 
ríomh do gach Ballstát le haghaidh 
leithdháileadh an mhéid dá dtagraítear in 
Airteagal 5(1)(a), agus úsáid á baint as an 
modheolaíocht a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I, bunaithe ar an daonra, ar 
inbhéartach na hOlltáirgeachta Intíre (OTI) 
per capita agus ar ráta coibhneasta 
dífhostaíochta gach Ballstáit, agus 
céatadán na ndaoine óga nach bhfuil i 
mbun fostaíochta, oideachais ná oiliúna 
(NEETanna) agus ráta na ndaoine atá i 
mbaol bochtaineachta á gcur san 
áireamh.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ar feadh tréimhse go dtí an 
31 Nollaig 2022, cuirfidh an Coimisiún 
EUR 334 950 000 000, ar fáil le 
leithdháileadh, dá dtagraítear i bpointe (a) 
d’Airteagal 5(1). Féadfaidh gach Ballstát 
iarratais cothrom lena ranníocaíocht uasta a 
chur isteach dá dtagraítear in Airteagal 10 
chun a bpleananna téarnaimh agus 

1. Ar feadh tréimhse go dtí an 
31 Nollaig 2024, cuirfidh an Coimisiún 
EUR 334 950 000 000, ar fáil le 
leithdháileadh, dá dtagraítear i bpointe (a) 
d’Airteagal 5(1). Féadfaidh gach Ballstát 
iarratais cothrom lena ranníocaíocht uasta a 
chur isteach, dá dtagraítear in Airteagal 10, 
chun a bpleananna téarnaimh agus 
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athléimneachta a chur chun feidhme. athléimneachta a chur chun feidhme.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1 a. Trí athbhreithniú ar an rialachán 
trí ghníomh tarmligthe, agus bunaithe ar 
iarraidh réasúnaithe ó Bhallstát, féadfar 
na hacmhainní breise a chur ar fáil 
freisin le haghaidh gealltanas buiséadach 
in 2023 agus in 2024;

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ar feadh tréimhse a thosóidh tar 
éis an 31 Nollaig 2022 go dtí an 
31 Nollaig 2024 agus i gcás ina bhfuil 
acmhainní airgeadais ar fáil, féadfaidh 
an Coimisiún glaonna a eagrú i 
gcomhréir le féilire an tSeimeastair 
Eorpaigh. Chuige sin, foilseoidh sé féilire 
tháscach de na glaonna a bheidh le 
heagrú le linn na tréimhse sin, agus 
léireoidh sé, ag gach glao, an méid atá ar 
fáil le leithdháileadh. Féadfaidh gach 
Ballstát a mholadh go bhfaighidís suas le 
huasmhéid a chomhfhreagraíonn don 
sciar leithdháilte den mhéid atá ar fáil 
dóibh le leithdháileadh, dá dtagraítear in 
Iarscríbhinn I, chun an plean téarnaimh 
agus athléimneachta a chur chun 
feidhme.

scriosta

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Arna iarraidh sin ó Bhallstát, agus 
go dtí an 31 Nollaig 2024, féadfaidh an 
Coimisiún tacaíocht iasachta a dheonú don 
Bhallstát lena mbaineann chun a 
phleananna téarnaimh agus athléimneachta 
a chur chun feidhme.

1. Arna iarraidh sin ó Bhallstát, agus 
go dtí an 31 Nollaig 2025, féadfaidh an 
Coimisiún tacaíocht iasachta a dheonú don 
Bhallstát lena mbaineann chun a 
phleananna téarnaimh agus athléimneachta 
a chur chun feidhme.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. An tráth céanna le plean téarnaimh 
agus athléimneachta dá dtagraítear in 
Airteagal 15 a thíolacadh nó ag tráth éigin 
eile suas go dtí an 31 Lúnasa 2024, 
féadfaidh Ballstát iasacht a iarraidh. Sa 
chás deireanach, beidh plean 
athbhreithnithe, garspriocanna agus 
spriocanna breise san áireamh, ag gabháil 
leis an iarraidh sin.

2. An tráth céanna le plean téarnaimh 
agus athléimneachta dá dtagraítear in 
Airteagal 15 a thíolacadh nó ag tráth éigin 
eile suas go dtí an 31 Lúnasa 2025, 
féadfaidh Ballstát iasacht a iarraidh. Sa 
chás deireanach, beidh plean 
athbhreithnithe, garspriocanna agus 
spriocanna breise san áireamh, ag gabháil 
leis an iarraidh sin.

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. De bhun na gcuspóirí a leagtar 
amach in Airteagal 4, ullmhóidh na 
Ballstáit pleananna náisiúnta téarnaimh 
agus athléimneachta. Leagfar amach sna 
pleananna sin clár oibre athchóirithe agus 
infheistíochta an Bhallstáit lena mbaineann 
le haghaidh na tréimhse ceithre bliana ina 
dhiaidh. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta incháilithe le haghaidh 
cistiúcháin faoin ionstraim sin, bíonn 
bearta le haghaidh athchóirithe agus 
tionscadail infheistíochta poiblí mar chuid 
díobh le pacáiste comhleanúnach.

1. De bhun na gcuspóirí a leagtar 
amach in Airteagal 4, ullmhóidh na 
Ballstáit pleananna náisiúnta téarnaimh 
agus athléimneachta. Leagfar amach sna 
pleananna sin clár oibre athchóirithe agus 
infheistíochta an Bhallstáit lena mbaineann 
le haghaidh na tréimhse ceithre bliana ina 
dhiaidh, agus leagfar amach cuspóirí 
bliantúla iontu. Na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta atá incháilithe le 
haghaidh cistiúcháin faoin ionstraim sin, 
beidh bearta san áireamh iontu chun 
athchóirithe agus tionscadail infheistíochta 
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poiblí, chomh maith le tionscadail 
infheistíochta poiblí príobháidí, a chur 
chun feidhme trí phacáiste comhleanúnach, 
lena n-áireofar cuspóirí bliantúla, chomh 
maith le scéim meastóireachta maidir le 
cur chun feidhme.

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, na cinn is ábhartha 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach 
nó a eascraíonn astu go háirithe. Na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta, 
beidh siad comhsheasmhach freisin leis an 
bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit san 
áireamh ina gcláir náisiúnta athchóirithe 
faoin Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
huasdátaithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921 , ina bpleananna críochacha 
um aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú 
Cóir22, agus ina gcomhaontuithe 
comhpháirteacha agus cláir oibríochtúla 
faoi chistí an Aontais.

2. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, go háirithe na cinn 
is ábhartha don aistriú glas agus don aistriú 
digiteach nó a eascraíonn astu, amhail 
infheistíochtaí i nascacht idirlín, chun 
saoránaigh, go háirithe iad siúd is 
leochailí, a choinneáil nasctha, agus chun 
geilleagar eolasbhunaithe an Aontais 
Eorpaigh a dhéanamh níos inbhuanaithe. 
Thairis sin, mar thoradh ar an bpaindéim, 
ní mór tacú le seirbhísí sláinte náisiúnta 
trí bhonneagar sláinte a nuachóiriú agus 
éifeachtúlacht córas cúraim sláinte san 
Aontas a fheabhsú. Na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach freisin leis an bhfaisnéis 
a chuirfidh na Ballstáit san áireamh ina 
gcláir náisiúnta athchóirithe faoin 
Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
huasdátaithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921, ina bpleananna críochacha 
um aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú 
Cóir22, agus ina gcomhaontuithe 
comhpháirteacha agus cláir oibríochtúla 
faoi chistí an Aontais.

_________________ _________________
21 Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 

21 Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
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11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an 
Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta 
Aeráide.

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

22 […] 22 […]

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Tabharfaidh na Ballstáit ról do 
gheallsealbhóirí, go háirithe ionadaithe 
nó údaráis ar an leibhéal réigiúnach agus 
áitiúil, comhpháirtithe eacnamaíocha 
agus sóisialta, chomh maith le 
heagraíochtaí na sochaí sibhialta, in 
ullmhú agus cur chun feidhme an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, faoi 
Rialachán Tarmligthe (AE) 
Uimh. 240/2014. Tá siad bunriachtanach 
chun riachtanais infheistíochta 
shonracha i mBallstát ar leith a 
shainaithint agus a mheas.

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. An plean téarnaimh agus 2. An plean téarnaimh agus 
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athléimneachta a chuirfidh an Ballstát i 
láthair, is iarscríbhinn lena Chlár Náisiúnta 
Athchóirithe a bheidh ann agus tíolacfar é 
go hoifigiúil faoin 30 Aibreán ar a dhéanaí. 
Féadfaidh Ballstát dréachtphlean a 
thíolacadh ón 15 Deireadh Fómhair den 
bhliain roimhe, in éineacht leis an 
dréachtbhuiséad don bhliain ina dhiaidh 
sin.

athléimneachta a chuirfidh an Ballstát i 
láthair, is iarscríbhinn lena Chlár Náisiúnta 
Athchóirithe a bheidh ann agus tíolacfar é 
go hoifigiúil faoin 30 Aibreán ar a dhéanaí. 
Déanfaidh na Ballstáit dréachtphlean a 
thíolacadh ón 15 Deireadh Fómhair den 
bhliain roimhe, in éineacht leis an 
dréachtbhuiséad don bhliain ina dhiaidh 
sin.

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 –mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) míniú ar an dóigh a mheastar go 
dtabharfar aghaidh ar na dúshláin agus 
tosaíochtaí struchtúracha tírshonracha is 
ábhartha a sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh;

(a) míniú ar an dóigh a mheastar go 
dtabharfar aghaidh ar na dúshláin agus 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, agus aird á 
tabhairt ar spriocanna forbartha an 
Bhallstáit;

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) míniú ar conas a neartaíonn an 
plean acmhainneacht fáis, cruthú 
fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann, conas a mhaolaíonn sé 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime, agus mar a rannchuidíonn sé 
le feabhas a chur ar chomhtháthú agus ar 
chóineasú sóisialta agus críochach;

(b) míniú ar conas a neartaíonn an 
plean acmhainneacht fáis, cruthú post 
agus/nó caomhnú post, lena n-áirítear 
poist do dhaoine óga faoi bhun 25 bliana 
d’aois agus do mhná, agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann, an chaoi a maolaíonn sé 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime, a gcuireann sé feabhas ar an 
gcreatlach ghnó, agus a rannchuidíonn sé 
le comhtháthú agus cóineasú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach feabhsaithe, lena 
n-áirítear conas a spriocdhíreofar ar 
chríocha a bhfuil sainiúlachtaí 
geografacha acu, agus an caoi a 
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bhfuiltear ag dréim leis a gcuirfear 
aghaidh sa phlean sin ar na dúshláin 
thírshonracha ábhartha;

Leasú 43Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) míniú ar an gcaoi a mheastar go 
rannchuideoidh bearta sa phlean leis an 
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach nó 
leis na dúshláin atá mar thoradh orthu;

(c) míniú ar an gcaoi a mheastar go 
rannchuideoidh bearta sa phlean leis an 
ngeilleagar eolasbhunaithe, leis an aistriú 
glas agus an t-aistriú digiteach nó leis na 
dúshláin atá mar thoradh orthu; áireofar sa 
mhíniú, inter alia, na bearta a dhéanfaidh 
na Ballstáit chun a áirithiú go mbainfear 
amach spriocanna 2030 an Aontais don 
aeráid agus d’fhuinneamh, chomh maith 
leis na bearta a dhéanfaidh na Ballstáit 
chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach faoi 2050 ar 
a dhéanaí;

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) garspriocanna, spriocanna agus 
amchlár táscach atá beartaithe chun na 
hathchóirithe a chur chun feidhme thar 
uastréimhse ceithre bliana, agus na 
hinfheistíochtaí a chur chun feidhme thar 
uastréimhse seacht mbliana;

(d) garspriocanna, spriocanna agus 
táscairí lenar féidir na spriocanna sin a 
thomhas agus amchlár táscach atá 
beartaithe chun na hathchóirithe a chur 
chun feidhme thar uastréimhse ceithre 
bliana, agus na hinfheistíochtaí a chur chun 
feidhme thar uastréimhse seacht mbliana;

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(ga) míniú ar conas a thugtar aghaidh 
leis ar dhúshláin roimh rialachas maith 
agus éifeachtach agus ar conas a thugtar 
aghaidh leis ar bhearnaí acmhainneachta 
lena n-áirítear trí fhothú acmhainneachta 
i measc údarás poiblí agus tairbhithe ar 
an scála iomchuí;

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) na bearta tionlacain a bhféadfadh gá 
a bheith leo;

(h) aon bhearta tionlacain eile a 
bhféadfadh gá a bheith leo, lena n-áirítear 
laghdú ar ualach riaracháin nach bhfuil 
gá leis agus méadú ar líon na 
gcomhpháirtíochtaí poiblí 
príobháideacha;

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. In ullmhú tograí dóibh dá bplean 
téarnaimh agus athléimneachta, féadfaidh 
na Ballstáit a iarraidh ar an gCoimisiún 
malartú dea-chleachtas a eagrú chun gur 
féidir leis na Ballstáit iarrthacha tairbhiú de 
thaithí Ballstát eile. Ina theannta sin, 
féadfaidh Ballstáit tacaíocht theicniúil a 
iarraidh faoin Ionstraim um Thacaíocht 
Theicniúil i gcomhréir le rialachán na 
hionstraime sin.

4. In ullmhú tograí dá bplean 
téarnaimh agus athléimneachta, féadfaidh 
Ballstáit iarraidh ar an gCoimisiún malartú 
dea-chleachtas a eagrú chun gur féidir leis 
na Ballstáit iarrthacha tairbhiú de thaithí 
Ballstát eile, ar malartú dea-chleachtas é 
a chuirfear ar fáil go poiblí do na 
hinstitiúidí agus comhlachtaí Eorpacha 
eile. Thairis sin, féadfaidh an Coimisiún 
sraith uirlisí dea-chleachtas a chur ar fáil 
do na Ballstáit.  Ina theannta sin, féadfaidh 
Ballstáit tacaíocht theicniúil a iarraidh 
faoin Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil i 
gcomhréir le rialachán na hionstraime sin.

Leasú 48
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Nuair a bheidh an plean téarnaimh 
agus athléimneachta á mheas, gníomhóidh 
an Coimisiún i ndlúthchomhar leis an 
mBallstát lena mbaineann. Féadfaidh an 
Coimisiún barúlacha a thabhairt nó faisnéis 
bhreise a lorg. Soláthróidh an Ballstát lena 
mbaineann an fhaisnéis bhreise a iarrtar, 
agus déanfaidh sé athbhreithniú ar an 
bplean, más gá, sula dtíolactar go hoifigiúil 
é.

1. Agus plean téarnaimh agus 
athléimneachta á mheas, tar éis dul i 
gcomhairle le Parlaimint na hEorpa, 
gníomhóidh an Coimisiún i ndlúthchomhar 
leis an mBallstát lena mbaineann. 
Féadfaidh an Coimisiún barúlacha a 
thabhairt nó faisnéis bhreise a lorg. 
Soláthróidh an Ballstát lena mbaineann an 
fhaisnéis bhreise a iarrtar, agus déanfaidh 
sé athbhreithniú ar an bplean, más gá, sula 
dtíolactar go hoifigiúil é.

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar thábhacht agus ar chomhleanúnachas an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta agus 
a gcuireann sé leis an aistriú glas agus leis 
an aistriú digiteach, agus chun na críche 
sin, cuirfidh sé na critéir seo a leanas san 
áireamh:

3. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar thábhacht agus ar chomhleanúnachas an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta agus 
ar an méid a rannchuidíonn sé leis an 
ngeilleagar eolasbhunaithe agus leis na 
haistrithe digiteacha, mar aon le geilleagar 
iomaíoch, agus chun na críche sin, cuirfidh 
sé na critéir seo a leanas san áireamh: 

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) cibé acu atá nó nach bhfuil bearta 
sa phlean a rannchuidíonn go héifeachtach 
leis na haistrithe glasa agus digiteacha nó 
le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá 
mar thoradh orthu;

(b) cibé acu atá nó nach bhfuil bearta 
sa phlean a rannchuidíonn go héifeachtach 
leis an ngeilleagar eolasbhunaithe agus 
leis na haistrithe digiteacha sa chaoi go 
ndéanfar geilleagar iomaíoch a fhorbairt 
nó le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin a 
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eascraíonn astu;

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) cibé acu an meastar go 
rannchuideoidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú;

(d) cibé a mheastar go rannchuideoidh 
an plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis 
fhadtéarmach geilleagair iomaíoch, cruthú 
agus/nó caomhnú post ardcháilíochta, 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
shóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú, agus rannchuidiú leis an 
gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a fheabhsú chun forbairt níos 
comhchuí ar fud na mBallstát a bhaint 
amach;

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil an 
réasúnú arna sholáthar ag an mBallstát 
maidir le méid chostais iomlána mheasta 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta 
arna thíolacadh réasúnta agus inchreidte 
agus i gcomhréir leis an tionchar a 
mheastar a bheidh aige ar an ngeilleagar 
agus ar an bhfostaíocht;

(e) cibé an bhfuil nó nach bhfuil an 
réasúnú arna sholáthar ag an mBallstát 
maidir le méid chostais iomlána mheasta 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta 
arna thíolacadh réasúnta agus inchreidte 
agus i gcomhréir leis an tionchar a 
mheastar a bheidh aige ar an ngeilleagar 
agus ar an bhfostaíocht chomh maith le 
cibé an bhfuil an plean íocaíochta i 
gcomhréir leis an rialachán airgeadais;

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe f
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil 
bearta chun athchóirithe agus tionscadail 
infheistíochta phoiblí a chomhfhreagraíonn 
do ghníomhaíochtaí comhleanúnacha a 
chur chun feidhme mar chuid den phlean;

(f) cibé an bhfuil bearta sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le haghaidh 
cur chun feidhme athchóirithe agus 
tionscadal infheistíochta poiblí ar 
gníomhaíochtaí éifeachtúla agus 
comhleanúnacha iad, chun cuidiú le poist 
a chruthú, le fás agus le sochaí 
eolasbhunaithe a fhorbairt;

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) cibé acu an meastar nó nach 
meastar go n-áiritheofar leis na socruithe 
arna moladh ag na Ballstáit lena 
mbaineann cur chun feidhme éifeachtach 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta, 
lena n-áirítear na garspriocanna agus na 
spriocanna beartaithe, agus na táscairí 
gaolmhara.

(g) cibé a mheastar go n-áiritheofar leis 
na socruithe atá beartaithe ag na Ballstáit 
lena mbaineann cur chun feidhme 
éifeachtach an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, lena n-áirítear an 
tráthchlár, an plean íocaíochta, na 
garspriocanna agus na spriocanna atá 
beartaithe, agus na táscairí gaolmhara.

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
laistigh de cheithre mhí ó thíolacadh 
oifigiúil an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta ag an mBallstát, trí bhíthin 
gníomh cur chun feidhme. I gcás ina 
mbeidh toradh dearfach ar an measúnú a 
dhéanfaidh an Coimisiún ar phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, leagfar 
amach leis an gcinneadh sin na 
hathchóirithe agus na tionscadail 
infheistíochta a bheidh le cur chun feidhme 
ag an mBallstát, lena n-áirítear na 

1. Tar éis dul i gcomhairle le 
Parlaimint na hEorpa, glacfaidh an 
Coimisiún cinneadh laistigh de dhá mhí ó 
thíolacadh oifigiúil an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta ag an mBallstát, trí 
bhíthin gníomh cur chun feidhme. I gcás 
ina mbeidh toradh dearfach ar an measúnú 
a dhéanfaidh an Coimisiún ar phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, leagfar 
amach leis an gcinneadh sin na 
hathchóirithe agus na tionscadail 
infheistíochta a bheidh le cur chun feidhme 
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garspriocanna agus na spriocanna agus an 
ranníocaíocht a leithdháilfear i gcomhréir 
le hAirteagal 11.

ag an mBallstát, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna agus an 
ranníocaíocht a leithdháilfear i gcomhréir 
le hAirteagal 11.

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 4 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) na socruithe chun rochtain ar na 
bunsonraí ábhartha a sholáthar don 
Choimisiún.

(f) na socruithe chun rochtain ar na 
bunsonraí ábhartha a sholáthar don 
Choimisiún, lena n-áirítear ó na 
riaracháin náisiúnta, réigiúnacha agus 
áitiúla;

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfear an cur ar fionraí i leataobh i gcás 
inar ghlac an Ballstát na bearta is gá chun a 
áirithiú go gcuirfear na garspriocanna agus 
na spriocanna dá dtagraítear in 
Airteagal 17(1) chun feidhme go sásúil.

Cuirfear an cur ar fionraí i leataobh i gcás 
inar ghlac an Ballstát na bearta is gá chun a 
áirithiú go gcuirfear na garspriocanna agus 
na spriocanna dá dtagraítear in 
Airteagal 17(1) chun feidhme go sásúil, 
agus á ráthú go n-aisíocfar cistí a 
caitheadh ar bhealach míshásúil.

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a 
chur ar an eolas agus cumarsáid maidir le 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
na mBallstát

Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
a bheith rannpháirteach agus cumarsáid 
maidir le pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta na mBallstát
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Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tarchuirfidh an Coimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas i ngníomh cur chun 
feidhme an Choimisiún i gcomhréir le 
hAirteagal 17 chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle gan moill 
mhíchuí. Féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann a iarraidh ar an gCoimisiún 
faisnéis íogair nó rúnda a fholú, dá gcuirfí 
leas poiblí an Bhallstáit i mbaol dá nochtfaí 
í.

1. Tarchuirfidh an Coimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas i ngníomh cur chun 
feidhme an Choimisiún i gcomhréir le 
hAirteagal 17 chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle gan moill 
mhíchuí. Féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann a iarraidh ar an gCoimisiún 
faisnéis íogair nó rúnda a fholú, dá gcuirfí 
leas poiblí an Bhallstáit i mbaol dá nochtfaí 
í. Ní dhéanfar iarraidh den sórt sin a 
léirmhíniú ar bhonn leathan.

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh an Coimisiún dul i mbun 
gníomhaíochtaí cumarsáide chun 
infheictheacht an chistithe ón Aontas don 
tacaíocht airgeadais i gcomhair an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe, lena n-áirítear trí 
chomhghníomhaíochtaí cumarsáide leis na 
húdaráis náisiúnta lena mbaineann.

2. Féadfaidh an Coimisiún dul i mbun 
gníomhaíochtaí cumarsáide chun 
infheictheacht an chistithe ón Aontas don 
tacaíocht airgeadais i gcomhair an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe, lena n-áirítear trí 
chomhghníomhaíochtaí cumarsáide leis na 
húdaráis náisiúnta, réigiúnacha agus 
áitiúla agus le heagraíochtaí gairmiúla 
agus eagraíochtaí ábhartha na sochaí 
sibhialta.

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Coimisiún agus na Ballstáit Déanfaidh an Coimisiún agus na Ballstáit 
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lena mbaineann, i mbeart i gcomhréir lena 
gcuid freagrachtaí faoi seach, 
sineirgíochtaí a chothú agus comhordú 
éifeachtach idir na hionstraimí arna mbunú 
leis an Rialachán seo agus cláir eile de 
chuid an Aontais a áirithiú, agus go 
háirithe le bearta arna maoiniú le cistí ón 
Aontas. Chun na críche sin, déanfaidh siad 
na nithe seo a leanas:

lena mbaineann, chun aon fhorluí a 
sheachaint, sineirgí a chothú agus 
comhordú éifeachtach idir na hionstraimí 
arna mbunú leis an Rialachán seo agus 
cláir agus ionstraimí eile de chuid an 
Aontais a áirithiú, agus go háirithe le 
bearta arna maoiniú le cistí ón Aontas. 
Chun na críche sin, déanfaidh siad na nithe 
seo a leanas:

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 1 a (nua) 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Chun infheictheacht a chruthú 
maidir le tacaíocht an Aontais tríd an 
tSaoráid, déanfaidh na Ballstáit a 
saoránaigh a chur ar an eolas maidir le 
tionscadail atá á maoiniú;

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.1 – mír 1 – fomhír 2 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— meastar go bhfuil na dúshláin sin 
suntasach maidir le treisiú le 
hacmhainneacht fáis gheilleagar an 
Bhallstáit lena mbaineann,

— meastar go bhfuil na dúshláin sin 
suntasach maidir le treisiú le 
hacmhainneacht fáis gheilleagar an 
Bhallstáit lena mbaineann, mar shampla 
trí acmhainneacht fáis inbhuanaithe atá 
freagrach a fhorbairt,

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 2 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 

— meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
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suntasach le haistriú digiteach earnálacha 
eacnamaíocha nó sóisialta;

suntasach le haistriú digiteach earnálacha 
eacnamaíocha nó sóisialta agus go n-
éascóidh siad rochtain níos forleithne ar 
theicneolaíochtaí digiteacha;

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.4 Meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le neartú acmhainneachta fáis, 
cruthaithe post, agus athléimneachta 
eacnamaíche agus sóisialta an Bhallstáit, le 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime a mhaolú, agus go 
rannchuideoidh sé leis an gcomhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú;

2.4 Meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le neartú acmhainneachta fáis, 
cruthaithe post, lena n-áirítear poist do 
dhaoine óga faoi bhun 25 bliana d’aois 
agus do mhná, agus athléimneachta 
eacnamaíche agus sóisialta an Bhallstáit, le 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime a mhaolú, agus go 
rannchuideoidh sé leis an gcomhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú;
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14.9.2020

SEASAMH I bhFOIRM LEASUITHE ÓN gCOISTE UM CHEARTA NA mBAN 
AGUS UM CHOMHIONANNAS INSCNE

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

ar an togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Thar ceann an Choiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne: Sirpa 
Pietikäinen (Rapóirtéir)

LEASUITHE

Cuireann an Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne na leasuithe seo a 
leanas faoi bhráid an Choiste um Buiséid agus an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus 
Airgeadaíochta, mar na coistí atá freagrach:

Leasú 1
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) Déantar foráil le hAirteagal 2 agus 
8 den Chonradh go mbeidh sé d’aidhm ag 
an Aontas, ina ghníomhaíochtaí go léir, 
neamhionannais idir fir agus mná a 
dhíchur agus comhionannas eatarthu a 
chur ar aghaidh. Ba cheart, dá bhrí sin, 
príomhshruthú inscne, lena n-áirítear 
buiséadú inscne, a chur chun feidhme i 
ngach beartas agus rialachán AE.

Leasú 2
Togra le haghaidh rialacháin
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Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Ar leibhéal an Aontais, is é an 
Seimeastar Eorpach um chomhordú an 
bheartais eacnamaíoch (“an Seimeastar 
Eorpach”), lena n-áirítear prionsabail 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, an 
creat chun tosaíochtaí náisiúnta um 
athchóiriú a shainaithint agus chun 
faireachán a dhéanamh ar a gcur chun 
feidhme. Forbraíonn na Ballstáit a gcuid 
straitéisí infheistíochta ilbhliantúla féin 
chun tacú leis na hathchóirithe sin. Ba 
cheart na straitéisí sin a chur i láthair in 
éineacht leis na Cláir Náisiúnta bliantúla 
um Athchóiriú mar bhealach chun cláir 
infheistíochta a bhfuil tosaíocht acu a 
leagan amach agus a chomhordú, ar cláir 
iad a dtabharfar tacaíocht dóibh le cistiú 
náisiúnta agus/nó le cistiú ón Aontas.

(3) Ar leibhéal an Aontais, is é an 
Seimeastar Eorpach um chomhordú an 
bheartais eacnamaíoch (“an Seimeastar 
Eorpach”), lena n-áirítear prionsabail 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe, an creat chun 
tosaíochtaí náisiúnta um athchóiriú a 
shainaithint agus chun faireachán a 
dhéanamh ar a gcur chun feidhme. 
Forbraíonn na Ballstáit a gcuid straitéisí 
infheistíochta ilbhliantúla féin chun tacú 
leis na hathchóirithe sin. Ba cheart na 
straitéisí sin a chur i láthair in éineacht leis 
na Cláir Náisiúnta bliantúla um Athchóiriú 
mar bhealach chun cláir infheistíochta a 
bhfuil tosaíocht acu a leagan amach agus a 
chomhordú, ar cláir iad a dtabharfar 
tacaíocht dóibh le cistiú náisiúnta agus/nó 
le cistiú ón Aontas.

Leasú 3
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020 tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach chomhordaithe ag teastáil ón 
Aontas chun déileáil leis na hiarmhairtí 
tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta 
atá ann do na Ballstáit uile. Méadaíodh go 
mór na dúshláin atá ceangailte leis an 
gcomhthéacs déimeagrafach de dheasca 
COVID-19. Thaispeáin an phaindéim 
COVID-19 atá ann faoi láthair agus an 
ghéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais a 
bhí ann roimhe seo go gcabhraíonn sé le 
Ballstáit freagairt níos éifeachtúla do 
thurraingí agus téarnamh uathu ar bhealach 

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020, tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach chomhordaithe ag teastáil ón 
Aontas chun déileáil leis na hiarmhairtí 
tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta 
atá ann do na Ballstáit uile. Tá tionchar 
díréireach ag géarchéim COVID-19 ar 
mhná agus ar chailíní mar gheall ar na 
neamhionannais atá ann cheana féin a 
fhágann, i measc nithe eile, riosca 
méadaithe foréigin inscnebhunaithe le 
linn na glasála agus ráta níos mó fágála 
sa mhargadh saothair atá nasctha le 
hualach níos airde maidir le tascanna 
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níos tapa má fhorbraíonn siad geilleagair 
agus córais airgeadais atá iontaofa agus 
athléimneach agus atá tógtha ar struchtúir 
láidre eacnamaíocha agus shóisialta. 
Braithfidh iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
thapa a thiocfadh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar laigí struchtúracha na 
ngeilleagar agus lena gcuirfear lena n-
athléimneacht bunriachtanach chun na 
geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 
breise ar éagsúlachtaí san Aontas a 
sheachaint.

cúraim, sciar níos airde ban atá fostaithe 
in earnálacha a ndéanann an ghlasáil 
difear dóibh, sa gheilleagar 
neamhfhoirmiúil agus in earnálacha a 
bhfuil dálaí níos neamhbhuana acu. 
Thaispeáin paindéim COVID-19 atá ann 
faoi láthair agus an ghéarchéim 
eacnamaíoch agus airgeadais a bhí ann 
roimhe seo go gcabhraíonn sé le Ballstáit 
freagairt níos éifeachtúla agus ar bhealach 
níos cuimsithí do shuaití agus téarnamh 
uathu ar bhealach níos tapa má fhorbraíonn 
siad córas láidir leasa shóisialta bunaithe 
ar sheirbhísí poiblí agus geilleagair agus 
córais airgeadais atá iontaofa agus 
athléimneach agus atá tógtha ar struchtúir 
láidre eacnamaíocha agus shóisialta. 
Braithfidh iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
thapa a thiocfadh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar neamhionannais agus ar laigí 
struchtúracha na ngeilleagar agus lena 
gcuirfear lena n-athléimneacht agus lena 
gcuimsitheacht bunriachtanach chun na 
geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 
breise ar éagsúlachtaí sóisialta san Aontas 
a sheachaint agus dlús a chur leis an dul 
chun cinn chun comhionannas inscne a 
bhaint amach.

Leasú 4
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4a) Léirigh ráig phaindéim COVID-19 
a thionchar tábhachtach inscne ar na 
sochaithe ag léiriú neamhionannais 
éagsúla idir mná agus fir. Ó tharla gur 
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mná iad an chuid is mó d’oibrithe cúraim 
AE agus oibrithe seirbhísí riachtanacha 
eile, ní hamháin go bhfuil ualach 
díréireach na géarchéime a thit ar mhná 
le feiceáil, ach freisin an méid de 
dheighilt chothrománach agus ingearach 
sa mhargadh saothair, atá níos measa fós 
mar gheall an easpa seirbhísí agus 
bonneagair le haghaidh cúram a 
thabhairt do leanaí agus do dhaoine 
scothaosta.. Ina theannta sin, léirigh an 
méadú ollmhór ar an bhforéigean 
inscnebhunaithe le linn na dianghlasála 
ar fud AE easpa imní maidir le bearta 
cosanta agus tacaíochta do mhná atá ina 
n-íospartaigh nó atá i mbaol an fhoréigin 
teaghlaigh. Ba cheart go gcabhródh an 
ionstraim seo leis na Ballstáit tacú agus 
forbairt a dhéanamh ar thionscnaimh atá 
dírithe ar rochtain na mban ar 
fhiontraíocht, ar mhicreamhaoiniú agus 
ar ETIM, agus deiseanna fostaíochta a 
chur chun cinn freisin - go háirithe in 
earnálacha tosaíochta an gheilleagair 
dhigitigh agus ghlais - agus tionscnaimh 
fostaíochta saor ó idirdhealú á n-áirithiú. 
Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar dhul 
i ngleic le deighilt an mhargaidh saothair, 
le bearta chun an bhearna inscne san 
fhostaíocht, sa phá agus sa phinsean a 
dhúnadh. Ba cheart do na Ballstáit an 
clár a úsáid freisin chun tionscnaimh a 
chur ar bun agus a neartú chun 
cothromaíocht oibre is saoil a chur chun 
cinn agus a fheabhsú, le haird ar leith ar 
bhonneagar agus seirbhísí cúraim. Beidh 
an bonneagar agus na seirbhísí cosúil le 
scáthláin agus tacaíocht d’íospartach an 
fhoréigin tábhachtach freisin ar an 
mbealach chun téarnamh ón ngéarchéim.

Leasú 5
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Tá cur chun feidhme na n- (5) Tá cur chun feidhme na n-



PE655.950v03-00 404/435 RR\1217780GA.docx

GA

athchóirithe lena rannchuidítear le 
hardleibhéal athléimneachta a bhaint 
amach sna geilleagair intíre, lena 
neartaítear an acmhainn choigeartaithe 
agus lena mbaintear leas as an 
acmhainneacht fáis ar cheann de na 
tosaíochtaí beartais atá ag an Aontas. Mar 
sin, tá siad ríthábhachtach chun an 
téarnamh ar chur ar bhealach na 
hinbhuanaitheachta agus tacú le próiseas an 
chóineasaithe eacnamaíoch agus shóisialta 
an mbonn aníos. Tá sé seo níos riachtanaí 
fós i ndiaidh ghéarchéim na paindéime 
chun an bealach a réiteach le haghaidh 
téarnamh tapa.

athchóirithe lena rannchuidítear le 
hardleibhéal athléimneachta a bhaint 
amach sna geilleagair intíre, lena 
neartaítear an acmhainn choigeartaithe 
agus lena mbaintear leas as an 
acmhainneacht fáis ar cheann de na 
tosaíochtaí beartais atá ag an Aontas. Mar 
sin, tá siad ríthábhachtach chun an 
téarnamh ar chur ar bhealach na 
hinbhuanaitheachta agus tacú le próiseas an 
chóineasaithe eacnamaíoch agus shóisialta 
an mbonn aníos. Caithfear na 
hathchóirithe a chur chun feidhme trí 
aird ar leith a thabhairt ar na pobail 
leochaileacha agus trí chomhionannas 
inscne a urramú. Tá sé seo níos riachtanaí 
fós i ndiaidh ghéarchéim na paindéime 
chun an bealach a réiteach le haghaidh 
téarnamh tapa.

Leasú 6
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Bhí mná ar thús cadhnaíochta i 
ngéarchéim COVID-19, mar gurb iad 
tromlach na n-oibrithe sláinte in AE iad 
agus b’éigean dóibh obair chúraim gan 
phá agus a ndualgais oibre a chothromú, 
rud atá ag éirí níos deacra do 
thuismitheoirí aonair, ar mná iad 85% 
díobh.  Tá infheistíocht i mbonneagar 
cúraim láidir bunriachtanach freisin 
chun comhionannas inscne, cumhachtú 
eacnamaíoch na mban a áirithiú, 
sochaithe athléimneacha a thógáil, dul i 
ngleic le dálaí neamhbhuana in earnáil 
faoi cheannas na mban, borradh a chur 
faoi chruthú post, bochtaineacht agus 
eisiamh sóisialta a chosc agus tá éifeacht 
dhearfach aici ar OTI ós rud é go 
lamhálann sí do níos mó ban páirt a 
ghlacadh in obair íoctha.
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Leasú 7
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar infheistíocht le linn 
géarchéimeanna. Mar sin féin, tá sé 
riachtanach tacú le hinfheistíocht sa chás 
áirithe seo chun dlús a chur leis an 
téarnamh agus an acmhainneacht fáis 
fhadtéarmach a neartú. Tá sé tábhachtach 
infheistiú i dteicneolaíochtaí, acmhainní 
agus próisis ghlasa agus dhigiteacha atá 
dírithe ar chuidiú leis an aistriú chuig 
fuinneamh glan, borradh a chur faoin 
éifeachtúlacht fuinnimh i dtithíocht agus in 
earnálacha ríthábhachtacha eile an 
gheilleagair chun fás inbhuanaithe a bhaint 
amach agus poist a chruthú. Cuideoidh sé 
leis an Aontas chomh maith a bheith níos 
athléimní agus níos neamhspleáiche trí 
phríomhshlabhraí soláthair a éagsúlú.

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar an infheistíocht le linn 
géarchéimeanna, lena n-áirítear i seirbhísí 
poiblí a raibh iarmhairtí diúltacha 
marthanacha acu ar chearta na mban 
agus ar chumhachtú eacnamaíoch na 
mban agus ar shláinte na mban, lena n-
áirítear sláinte agus cearta gnéis agus 
atáirgthe. Dá bhrí sin, tá sé 
bunriachtanach tacú le hinfheistíocht sa 
chás áirithe sin chun dlús a chur leis an 
téarnamh agus an acmhainneacht fáis 
fhadtéarmach inbhuanaithe a neartú agus 
an geilleagar cúraim a chosaint mar 
chuid bhunriachtanach den tsamhail 
eacnamaíoch. Tá sé tábhachtach infheistiú 
san aistriú cúraim agus i 
dteicneolaíochtaí, acmhainní agus próisis 
ghlasa agus dhigiteacha atá dírithe ar 
chuidiú leis an aistriú chuig fuinneamh 
glan, borradh a chur faoin éifeachtúlacht 
fuinnimh i dtithíocht agus in earnálacha 
ríthábhachtacha eile an gheilleagair chun 
fás cuimsitheach agus inbhuanaithe a 
bhaint amach agus poist a chruthú. 
Cuideoidh sé leis an Aontas chomh maith a 
bheith níos athléimní agus níos 
neamhspleáiche trí phríomhshlabhraí 
soláthair a éagsúlú.  Ina theannta sin, is 
deis ríthábhachtach é chun aistriú chuig 
geilleagar cúraim athléimnigh a éascú 
agus sochaí atá cothrom ó thaobh inscne 
de a bhaint amach

Leasú 8
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Mar léiriú ar Chomhaontú Glas don 
Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe na 

(11) Mar léiriú ar Chomhaontú Glas don 
Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe na 
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hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le bearta aeráide 
agus inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 
25 % den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais Eorpaigh ag tacú le cuspóirí 
aeráide.

hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le bearta aeráide 
agus inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 
25 % den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais Eorpaigh ag tacú le cuspóirí 
aeráide agus cuspóirí eile comhshaoil i 
gcomhréir le tacsanomaíocht AE agus leis 
an bprionsabal ‘gan dochar suntasach a 
dhéanamh’. Déanann an t-athrú aeráide 
agus an díghrádú comhshaoil difear 
díréireach do mhná, ach tá mná faoi 
ghannionadaíocht sa chinnteoireacht 
maidir le beartais i dtaca le maolú ar an 
athrú aeráide. Ní mór dúinn a áirithiú go 
mbeidh mná agus grúpaí leochaileacha 
eile san áireamh i ngach leibhéal 
cinnteoireachta ar an leibhéal náisiúnta 
agus ar leibhéal AE.

Leasú 9
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) Mar léiriú ar an Straitéis Eorpach 
um Chomhionannas Inscne 2020-2025 
agus aistriúchán ar ghealltanais an 
Aontais chun Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a 
chur chun feidhme, go háirithe Sprioc 5, 
rannchuideoidh an tSaoráid a bhunaítear 
leis an Rialachán seo le comhionannas 
inscne a chur chun cinn, le prionsabal an 
phríomhshruthaithe inscne agus le 
hidirdhealú inscne agus neamhionannais 
a dhíothú.

Leasú 10
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Chun na cuspóirí foriomlána sin a 
chur chun feidhme, déanfar bearta ábhartha 
a shainaithint nuair a bheidh an tSaoráid á 
hullmhú agus á cur chun feidhme, agus 
déanfar iad a athmheas i gcomhthéacs na 
meastóireachtaí ábhartha agus na bpróiseas 
athbhreithnithe. Ní mór aird chuí a 
thabhairt ar thionchar na bpleananna 
náisiúnta a tíolacadh faoin Rialachán seo ar 
chothú an aistrithe ghlais, ach ar chothú an 
chlaochlaithe dhigitigh chomh maith. 
Beidh ról tosaíochta acu in athsheoladh 
agus i nuachóiriú ár ngeilleagair.

(12) Chun na cuspóirí foriomlána sin a 
chur chun feidhme, déanfar bearta ábhartha 
a shainaithint nuair a bheidh an tSaoráid á 
hullmhú agus á cur chun feidhme, agus 
déanfar iad a athmheas i gcomhthéacs na 
meastóireachtaí ábhartha agus na bpróiseas 
athbhreithnithe. Ní mór aird chuí a 
thabhairt ar thionchar na bpleananna 
náisiúnta a tíolacadh faoin Rialachán seo ar 
chothú an aistrithe ghlais agus cúraim, ach 
ar chothú an chlaochlaithe dhigitigh chomh 
maith. Beidh ról tosaíochta acu in 
athsheoladh agus i nuachóiriú ár 
ngeilleagair.

Leasú 11
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn. 
Chun na críche sin, ba cheart di 
rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus cumas coigeartaithe na 
mBallstát, rud a maolóidh tionchar sóisialta 
agus eacnamaíoch na géarchéime, agus 
tacú le haistrithe glasa agus digiteacha atá 
dírithe ar Eoraip a bheidh neodrach ó 
thaobh na haeráide a bheith ann faoi 2050, 
agus ar an gcaoi sin acmhainneacht fáis 
gheilleagair an Aontais a athbhunú i 
ndiaidh na géarchéime, cruthú fostaíochta a 
chothú agus fás inbhuanaithe a chur chun 
cinn.

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn. 
Chun na críche sin, ba cheart di 
rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus cumas coigeartaithe na 
mBallstát, rud a maolóidh tionchar sóisialta 
agus eacnamaíoch na géarchéime, a 
chuirfidh chun cinn an comhionannas 
inscne agus a thacóidh le haistrithe glasa 
agus digiteacha, chomh maith leis an 
aistriú chuig geilleagar cúraim 
athléimneach, atá dírithe ar Eoraip atá 
neodrach ó thaobh na haeráide agus sochaí 
atá cothrom ó thaobh na hinscne a bhaint 
amach faoi 2050, agus ar an gcaoi sin 
acmhainneacht fáis gheilleagair an Aontais 
a athbhunú i ndiaidh na géarchéime, cruthú 
fostaíochta atá freagrúil ó thaobh inscne 
de a chothú agus fás inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a chur chun cinn.
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Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta le 
haghaidh cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart go mbeadh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir náisiúnta um 
athchóiriú, pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, na pleananna um aistriú cóir, 
agus na comhaontuithe comhpháirtíochta 
agus na cláir oibríochtúla arna nglacadh 
faoi chistí an Aontais. Chun borradh a chur 
faoi ghníomhaíochtaí a thagann faoi 
thosaíochtaí an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip agus an Chláir Oibre Dhigitigh, 
ba cheart freisin go leagfar amach bearta sa 
phlean atá ábhartha maidir leis na haistrithe 
glasa agus digiteacha. Leis na bearta ba 
cheart go bhféadfaí spriocanna, cuspóirí 
agus an rannchuidiú a leagtar amach sna 
pleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide, 
agus nuashonruithe de, a bhaint amach go 
gasta. Ba cheart tosaíochtaí aeráide agus 
comhshaoil an Aontais a urramú go 
hiomlán agus gach gníomhaíocht dá 
dtugtar tacaíocht á saothrú.

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta le 
haghaidh cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
athléimneachta. Beidh an plean téarnaimh 
agus athléimneachta comhsheasmhach leis 
na dúshláin agus na tosaíochtaí 
tírshonracha ábhartha arna sainaithint i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, leis 
na cláir náisiúnta um athchóiriú, na 
pleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide, 
na pleananna um aistriú cóir, na 
pleananna comhionannais inscne agus na 
comhaontuithe comhpháirtíochta agus na 
cláir oibríochtúla arna nglacadh faoi chistí 
an Aontais. Chun borradh a chur faoi 
ghníomhaíochtaí a thagann faoi 
thosaíochtaí na Straitéise Eorpaí maidir le 
Comhionannas Inscne, an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip agus 
an Chláir Oibre Dhigitigh, ba cheart freisin 
go leagfaí amach bearta sa phlean atá 
ábhartha maidir le comhionannas inscne a 
chur chun cinn agus maidir leis na 
haistrithe glasa agus digiteacha, amhail 
aghaidh a thabhairt ar an mbearna 
inscne dhigiteach. Leis na bearta, ba 
cheart go bhféadfaí spriocanna, cuspóirí 
agus ranníocaíochtaí a leagtar amach sna 
pleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide, 
agus nuashonruithe díobh, a bhaint amach 
go gasta. Ba cheart tosaíochtaí 
comhionannais, aeráide agus comhshaoil 
an Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú.
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Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
chóir do na Ballstáit ar mhian leo tacaíocht 
a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart go leagfaí amach sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta na 
tacar mionsonraithe bearta maidir le cur 
chun feidhme an phlean, lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus an 
tionchar a mheastar a bheidh ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
acmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
shóisialta; ba cheart a áireamh ann freisin 
bearta atá ábhartha maidir leis an aistriú 
glas agus an t-aistriú digiteach; ba cheart a 
áireamh ann freisin míniú ar 
chomhsheasmhacht an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta atá beartaithe ina 
bhfuil tagairt do na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh. Ba cheart go n-iarrfaí go mbeadh 
dlúthchomhar idir an Coimisiún agus na 
Ballstáit agus go mbainfí amach é le linn 
an phróisis.

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
chóir do na Ballstáit ar mhian leo tacaíocht 
a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart go leagfaí amach sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta an 
tacar mionsonraithe bearta maidir le cur 
chun feidhme an phlean, lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus an 
tionchar a mheastar a bheidh ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
acmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
inscne-fhreagrúil, athléimneacht 
eacnamaíoch, shóisialta agus 
comhionannas inscne; ba cheart a bheith 
san áireamh ann freisin bearta atá ábhartha 
maidir leis an aistriú glas agus an t-aistriú 
digiteach, chomh maith leis an aistriú 
chuig geilleagar cúraim athléimneach; 
agus cur chun cinn comhionannais 
inscne; ba cheart a áireamh ann freisin 
míniú ar chomhsheasmhacht an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá molta 
leis na dúshláin agus na tosaíochtaí 
tírshonracha ábhartha arna sainaithint i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh. Ba 
cheart go n-iarrfaí go mbeadh 
dlúthchomhar idir an Coimisiún agus na 
Ballstáit agus go mbainfí amach é le linn 
an phróisis.

Leasú 14
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú (22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
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a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
úinéireacht náisiúnta an phróisis a urramú 
go hiomlán agus mar sin cuirfidh sé an 
réasúnú agus na gnéithe arna soláthar ag an 
mBallstáit lena mbaineann san áireamh 
agus déanfaidh sé measúnú le féachaint an 
bhfuiltear ag súil go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta arna 
mholadh ag an mBallstáit le haghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar na dúshláin 
arna sainaithint sa mholadh tírshonrach 
ábhartha a dhírítear chuig an mBallstát lena 
mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha eile 
arna nglacadh go hoifigiúil ag an 
gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach; cibé 
acu an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach nó 
a thugann aghaidh ar na dúshláin a thagann 
astu; cibé acu an meastar go mbeidh 
tionchar buan ag an bplean ar an mBallstát 
lena mbaineann; cibé acu an meastar go 
rannchuideoidh an plean go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú; cibé acu an bhfuil an réasúnú 
arna sholáthar ag an mBallstát maidir le 
costais mheasta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a tíolacadh 
réasúnta agus inchreidte agus i gcomhréir 
leis an tionchar a mheastar a bheidh aige ar 
an ngeilleagar agus ar an bhfostaíocht; cibé 
acu an bhfuil bearta maidir le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe agus na 
dtionscadal infheistíochta poiblí a 
chomhfhreagraíonn gníomhaíochtaí 
comhleanúnacha sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta atá beartaithe; agus cibé 
acu an meastar nó nach meastar go n-
áiritheofar leis an socrú arna mholadh ag 
an mBallstát lena mbaineann cur chun 

a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann, agus le rannpháirtíocht na 
gcomhpháirtithe sóisialta agus 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta. 
Déanfaidh an Coimisiún úinéireacht 
náisiúnta an phróisis a urramú go hiomlán 
agus mar sin cuirfidh sé an réasúnú agus na 
gnéithe arna soláthar ag an mBallstáit lena 
mbaineann san áireamh agus déanfaidh sé 
measúnú le féachaint an bhfuiltear ag súil 
go rannchuideoidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag an 
mBallstáit le haghaidh a thabhairt go 
héifeachtach ar na dúshláin arna sainaithint 
sa mholadh tírshonrach ábhartha a dhírítear 
chuig an mBallstát lena mbaineann nó i 
ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh go 
hoifigiúil ag an gCoimisiún sa Seimeastar 
Eorpach; i dtaobh an bhfuil bearta sa 
phlean a rannchuidíonn go héifeachtach 
leis an aistriú glas, leis an aistriú cúraim 
agus leis an aistriú digiteach nó a thugann 
aghaidh ar na dúshláin a thagann astu; i 
dtaobh an bhfuil bearta sa phlean a 
chuireann go héifeachtach le 
comhionannas inscne agus prionsabal an 
phríomhshruthaithe inscne a chur chun 
cinn agus le deireadh a chur le 
hidirdhealú inscne nó chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin a eascraíonn as; 
i dtaobh an meastar go mbeidh tionchar 
buan ag an bplean ar an mBallstát lena 
mbaineann; i dtaobh an dtugann an plean 
comhionannais inscne atá san áireamh sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta 
aghaidh go héifeachtach ar thionchar na 
géarchéime ar chomhionannas inscne, go 
háirithe i réimse na fostaíochta agus 
rochtain ar airgeadas, agus i dtaobh an 
bhfuil bearta ann chun foréigean 
inscnebhunaithe a chosc agus a 
chomhrac; i dtaobh an meastar go 
rannchuideoidh an plean go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
inscne-fhreagrúil, comhionannas inscne 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
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feidhme éifeachtach an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna 
beartaithe, agus na táscairí gaolmhara.

sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú; i dtaobh an bhfuil an réasúnú 
arna sholáthar ag an mBallstát maidir le 
costais mheasta iomlána an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a tíolacadh 
réasúnta agus inchreidte agus i gcomhréir 
leis an tionchar a mheastar a bheidh aige ar 
an ngeilleagar agus ar an bhfostaíocht; i 
dtaobh an bhfuil bearta maidir le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe agus na 
dtionscadal infheistíochta poiblí a 
chomhfhreagraíonn gníomhaíochtaí 
comhleanúnacha sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta atá beartaithe; agus i 
dtaobh an meastar go n-áiritheofar leis an 
socrú arna mholadh ag an mBallstát lena 
mbaineann cur chun feidhme éifeachtach 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta, 
lena n-áirítear na garspriocanna agus na 
spriocanna beartaithe, agus na táscairí 
gaolmhara.

Leasú 15
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33) Ar mhaithe le faireachán 
éifeachtach ar chur chun feidhme a 
dhéanamh, ba cheart do na Ballstáit 
tuairisciú ar bhonn ráithiúil laistigh de 
phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh ar an 
dul chun cinn atá déanta maidir leis an 
bplean téarnaimh agus athléimneachta a 
bhaint amach. Ba cheart go léireofar na 
tuarascálacha sin arna n-ullmhú ag na 
Ballstáit lena mbaineann go hiomchuí sna 
Cláir Náisiúnta um Athchóiriú, agus ba 
cheart iad a úsáid mar uirlis don tuairisciú 
ar dhul chun cinn maidir le pleananna 
téarnaimh agus athléimneacht.

(33) Ar mhaithe le faireachán 
éifeachtach ar chur chun feidhme a 
dhéanamh, ba cheart do na Ballstáit 
tuairisciú ar bhonn ráithiúil laistigh de 
phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh, i 
gcomhairle leis na comhpháirtithe 
sóisialta agus eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta, ar an dul chun cinn atá déanta 
maidir leis an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta a bhaint amach. Ba cheart 
go léireofar na tuarascálacha sin arna n-
ullmhú ag na Ballstáit lena mbaineann go 
hiomchuí sna Cláir Náisiúnta um 
Athchóiriú, agus ba cheart iad a úsáid mar 
uirlis don tuairisciú ar dhul chun cinn 
maidir le pleananna téarnaimh agus 
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athléimneacht.

Leasú 16
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 36

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(36) De bhun mhíreanna 22 agus 23 den 
Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016, is gá an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta arna 
bhunú leis an Rialachán seo a mheas ar 
bhonn na faisnéise arna bailiú trí 
cheanglais faireacháin ar leith, agus ag an 
am céanna ró-rialáil agus ualaí riaracháin a 
sheachaint, go háirithe ar na Ballstáit. Ba 
cheart go mbeadh táscairí intomhaiste san 
áireamh sna ceanglais sin, i gcás inarb 
iomchuí, mar bhonn chun éifeachtaí na n-
ionstraimí sin ar an láthair a mheas.

(36) De bhun mhíreanna 22 agus 23 den 
Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016, is gá an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta arna bunú 
leis an Rialachán seo a mheas ar bhonn na 
faisnéise arna bailiú trí cheanglais 
faireacháin ar leith, agus ag an am céanna 
ró-rialáil agus ualaí riaracháin a sheachaint, 
go háirithe ar na Ballstáit. Ba cheart go 
mbeadh táscairí intomhaiste san áireamh 
sna ceanglais sin, i gcás inarb iomchuí, mar 
bhonn chun éifeachtaí na n-ionstraimí sin 
ar an láthair a mheas. Déanfar na sonraí a 
bhailítear chun críocha faireacháin a 
bhailiú agus iad imdhealaithe de réir 
inscne.

Leasú 17
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 37

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(37) Is tráthúil go soláthróidh an 
Coimisiún tuarascáil bhliantúil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide a leagtar amach sa Rialachán seo. 
Ba cheart a áireamh sa tuarascáil sin 
faisnéis maidir leis an dul chun cinn arna 
dhéanamh ag na Ballstáit faoi na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
bhformheas; ba cheart a áireamh sa 
tuarascáil freisin faisnéis maidir le méid na 
bhfáltas a sannadh don tSaoráid faoi 
Ionstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh 
sa bhliain roimhe sin, arna miondealú de 

(37) Is tráthúil go soláthróidh an 
Coimisiún tuarascáil bhliantúil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide a leagtar amach sa Rialachán seo. 
Ba cheart a bheith san áireamh sa tuarascáil 
sin faisnéis maidir leis an dul chun cinn 
arna dhéanamh ag na Ballstáit faoi na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas agus a dtionchar ar 
chomhionannas inscne; ba cheart a 
áireamh sa tuarascáil freisin faisnéis maidir 
le méid na bhfáltas a sannadh don tSaoráid 
faoi Ionstraim Théarnaimh an Aontais 
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réir na líne buiséid, agus na méideanna a 
tiomsaíodh trí Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh maidir le baint amach 
cuspóirí na Saoráide.

Eorpaigh sa bhliain roimhe sin, arna 
miondealú de réir na líne buiséid, agus na 
méideanna a tiomsaíodh trí Ionstraim 
Théarnaimh an Aontais Eorpaigh maidir le 
baint amach cuspóirí na Saoráide.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 38

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(38) Ba cheart meastóireacht 
neamhspleách a dhéanamh, ag féachaint ar 
ghnóthú chuspóirí na Saoráide arna bunú 
leis an Rialachán seo, ar éifeachtúlacht 
úsáid acmhainní na Saoráide agus ar a 
breisluach. I gcás inarb iomchuí, ba cheart 
go mbeadh togra maidir le leasuithe ar an 
Rialachán seo ag gabháil leis an 
meastóireacht sin. Sa bhreis air sin, ba 
cheart go ndéileálfadh meastóireacht 
neamhspleách ex-post le tionchar 
fadtéarmach na n-ionstraimí sin.

(38) Ba cheart meastóireacht 
neamhspleách inscne-fhreagrúil a 
dhéanamh, i gcomhairle le heagraíochtaí 
shochaí sibhialta na mban agus le 
saineolaithe buiséadaithe inscne, ag 
féachaint ar ghnóthú chuspóirí na Saoráide 
arna bunú leis an Rialachán seo, ar 
éifeachtúlacht úsáid acmhainní na Saoráide 
agus ar a breisluach. I gcás inarb iomchuí, 
ba cheart go mbeadh togra maidir le 
leasuithe ar an Rialachán seo ag gabháil 
leis an meastóireacht sin. Sa bhreis air sin, 
ba cheart go ndéileálfadh meastóireacht 
neamhspleách ex-post le tionchar 
fadtéarmach na n-ionstraimí sin, lena n-
áirítear maidir le comhionannas inscne.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Raon feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, tagróidh sé do réimsí 
beartais a bhaineann le comhtháthú, an t-
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, 
sláinte, iomaíochas, athléimneacht, 
táirgiúlacht, taighde agus nuálaíocht, fás 
cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach, 
poist agus infheistíocht, agus cobhsaíocht 

Raon feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, tagróidh sé do réimsí 
beartais a bhaineann le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach, an 
t-aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, 
mar aon leis an aistriú chuig geilleagar 
cúraim athléimneach, sláinte, iomaíochas, 
athléimneacht, táirgiúlacht, oideachas agus 
scileanna, comhionannas inscne, taighde 
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na gcóras airgeadais. agus nuálaíocht, fás cliste, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach, poist agus infheistíocht, 
agus cobhsaíocht na gcóras airgeadais.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach an Aontais a chur chun cinn trí 
athléimneacht agus acmhainn 
choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch na 
géarchéime a mhaolú, agus tacú leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach, 
agus ar an gcaoi sin rannchuidiú le 
hacmhainneacht fáis gheilleagair an 
Aontais a athshlánú i ndiaidh ghéarchéim 
COVID-19, agus le fás inbhuanaithe a 
chothú.

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach an Aontais a chur chun cinn trí 
athléimneacht agus acmhainn 
choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, 
tionchar sóisialta, eacnamaíoch agus 
inscne-bhainteach na géarchéime a 
mhaolú, agus tacú leis an aistriú glas agus 
leis an aistriú digiteach, agus le cur chun 
cinn an chomhionannais inscne agus ar 
an gcaoi sin rannchuidiú le 
hacmhainneacht fáis gheilleagair an 
Aontais a athshlánú, le cruthú fostaíochta a 
chothú i ndiaidh ghéarchéim COVID-19, 
agus le fás inbhuanaithe agus cuimsitheach 
agus le comhionannas inscne a chur chun 
cinn.

Leasú 21
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, na cinn is ábhartha 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach 
nó a eascraíonn astu go háirithe. Na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta, 
beidh siad comhsheasmhach freisin leis an 

2. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh agus iad a bheith 
mar thosaíocht acu, go háirithe na cinn is 
ábhartha don aistriú glas agus don aistriú 
digiteach nó a eascraíonn astu, chomh 
maith leis an aistriú chuig geilleagar 
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bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit san 
áireamh ina gcláir náisiúnta athchóirithe 
faoin Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
huasdátaithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921 , ina bpleananna críochacha 
um aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú 
Cóir22, agus ina gcomhaontuithe 
comhpháirteacha agus cláir oibríochtúla 
faoi chistí an Aontais.

cúraim athléimneach. Na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach freisin leis an bhfaisnéis 
a chuirfidh na Ballstáit san áireamh ina 
gcláir náisiúnta athchóirithe faoin 
Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus i 
spriocanna aeráide eile, sna huasdátaithe 
orthu faoi Rialachán (AE) 2018/199921 , 
ina bpleananna críochacha um aistriú cóir 
faoin gCiste um Aistriú Cóir22 , agus ina 
gcomhaontuithe comhpháirteacha agus 
cláir oibríochtúla faoi chistí an Aontais. 
Beidh na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta comhsheasmhach freisin 
leis na straitéisí náisiúnta um 
chomhionannas inscne.

__________________ __________________
21 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.

21 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.

22 […] 22 […]

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) míniú ar conas a neartaíonn an 
plean acmhainneacht fáis, cruthú 
fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann, conas a mhaolaíonn sé 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime, agus mar a rannchuidíonn sé 
le feabhas a chur ar chomhtháthú agus ar 
chóineasú sóisialta agus críochach;

(b) míniú ar conas a neartaíonn an 
plean acmhainneachta fáis inscne-
fhreagrúil, cruthú fostaíochta agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta 
an Bhallstáit lena mbaineann, conas a 
mhaolaíonn sé tionchar eacnamaíoch agus 
sóisialta na géarchéime, agus mar a 
rannchuidíonn sé le feabhas a chur ar 
chomhtháthú agus ar chóineasú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach 
agus ar an gcomhionannas inscne;

Leasú 23
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) míniú ar an gcaoi a mheastar go 
rannchuideoidh bearta sa phlean leis an 
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach nó 
leis na dúshláin atá mar thoradh orthu;

(c) míniú ar an gcaoi a meastar go 
rannchuideoidh bearta sa phlean leis an 
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, 
chomh maith leis an aistriú chuig 
geilleagar cúraim athléimneach, nó 
aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá mar 
thoradh orthu;

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) plean náisiúnta um 
chomhionannas inscne le haghaidh 
téarnaimh, i gcomhréir leis na cuspóirí a 
leagtar amach sa Straitéis 
Comhionannais Inscne, chun dul i ngleic 
go héifeachtach le tionchar diúltach na 
géarchéime maidir le comhionannas 
inscne, go háirithe trí chruthú post do 
mhná a chinntiú, an bhearna pá idir na 
hinscní a laghdú agus rochtain ar 
chreidmheas d’fhiontraithe mná, lena n-
áirítear bearta chun foréigean 
inscnebhunaithe agus foréigean 
teaghlaigh agus gnéaschiapadh a chosc 
agus a chomhrac; déanfar an plean 
náisiúnta um chomhionannas inscne a 
fhorbairt agus a chur chun feidhme i 
gcomhar leis na comhlachtaí náisiúnta 
um chomhionannas inscne agus i 
gcomhairle le heagraíochtaí cearta ban 
agus le saineolaithe buiséadaithe inscne; 

Leasú 25
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) míniú ar an gcaoi a bhfuiltear ag 
súil go rannchuideoidh na bearta sa 
phlean le comhionannas inscne agus 
prionsabal an príomhshruthaithe inscne a 
chur chun cinn agus le hidirdhealú 
inscne nó na dúshláin a eascraíonn as a 
dhíothú;

Leasú 26
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cc) measúnú tionchair inscne chun 
tacú leis na bearta atá sa phlean;

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Nuair atá measúnú á dhéanamh ar 
an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
agus nuair atá cinneadh á dhéanamh faoin 
méid le leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann, an fhaisnéis anailíseach a 
bhfuil fáil air faoin mBallstát lena 
mbaineann i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, cuirfidh an Coimisiún san 
áireamh é mar aon leis an réasúnú agus na 
gnéithe a sholáthar an Ballstát lena 
mbaineann, dá dtagraítear in 
Airteagal 15(3), agus aon fhaisnéis 
ábhartha eile lena n-áirítear, go háirithe, an 
fhaisnéis atá i gClár Náisiúnta Athchóirithe 
an Bhallstáit lena mbaineann agus i bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide an 
Bhallstáit lena mbaineann agus, más 
ábhartha, faisnéis ó thacaíocht theicniúil a 
fuarthas leis an Ionstraim um Thacaíocht 

2. Nuair atá measúnú á dhéanamh ar 
an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
agus nuair atá cinneadh á dhéanamh faoin 
méid le leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann, an fhaisnéis anailíseach a 
bhfuil fáil air faoin mBallstát lena 
mbaineann i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, cuirfidh an Coimisiún san 
áireamh é mar aon leis an réasúnú agus na 
gnéithe a sholáthar an Ballstát lena 
mbaineann, dá dtagraítear in 
Airteagal 15(3), agus aon fhaisnéis 
ábhartha eile lena n-áirítear, go háirithe, an 
fhaisnéis atá i gClár Náisiúnta Athchóirithe 
an Bhallstáit lena mbaineann agus i bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide an 
Bhallstáit lena mbaineann agus, más 
ábhartha, faisnéis ó thacaíocht theicniúil a 
fuarthas leis an Ionstraim um Thacaíocht 
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Theicniúil. Theicniúil. Éileoidh an Coimisiún freisin 
measúnú tionchair inscne ar an bplean a 
dhéanfaidh saineolaithe neamhspleácha 
nó rachaidh sé ar aghaidh chun an 
measúnú sin a dhéanamh é féin.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar 
thábhacht agus ar chomhleanúnachas an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta agus 
a gcuireann sé leis an aistriú glas agus leis 
an aistriú digiteach, agus chun na críche 
sin, cuirfidh sé na critéir seo a leanas san 
áireamh:

Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar 
thábhacht agus ar chomhleanúnachas an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta agus 
ar an méid a rannchuidíonn sé leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach, 
chomh maith leis an aistriú chuig 
geilleagar cúraim athléimneach agus le 
cur chun cinn comhionannas inscne, agus 
chun na críche sin, cuirfidh sé na critéir seo 
a leanas san áireamh:

Leasú 29
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil 
bearta sa phlean a rannchuidíonn go 
héifeachtach leis na haistrithe glasa agus 
digiteacha nó le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin atá mar thoradh orthu;

(b) i dtaobh an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis na 
haistrithe glasa agus digiteacha, chomh 
maith leis an aistriú chuig geilleagar 
cúraim athléimneach, nó chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin atá mar thoradh 
orthu;

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe c a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) i dtaobh an dtugann an plean 
comhionannais inscne atá san áireamh sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta 
aghaidh go héifeachtach ar na 
saincheisteanna inscne atá ag teacht chun 
cinn sa ghéarchéim, an áirithíonn sé 
comhionannas inscne go háirithe i réimse 
na fostaíochta, an phá chomhionainn 
agus rochtain ar airgeadas, an 
rannchuidíonn sé le prionsabal an 
phríomhshruthaithe inscne a chur chun 
cinn agus le hidirdhealú inscne a dhíothú, 
agus i dtaobh an bhfuil bearta ann chun 
foréigean inscnebhunaithe agus foréigean 
teaghlaigh agus gnéaschiapadh a chosc 
agus a chomhrac;

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) cibé acu an meastar go 
rannchuideoidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú;

(d) cibé an meastar go rannchuideoidh 
an plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 
cruthú post inscne-fhreagrúil, agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus sóisialta 
an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú, agus rannchuidiú leis an 
gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach agus comhionannas inscne a 
fheabhsú;

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Leis an gcóras tuairiscithe 
feidhmíochta áiritheofar go mbaileofar na 
sonraí is gá chun faireachán a dhéanamh ar 
chur chun feidhme na ngníomhaíochtaí ar 
dhóigh atá éifeachtúil, éifeachtach agus 
tráthúil. Chuige sin, forchuirfear ceanglais 
chomhréireacha tuairiscithe ar fhaighteoirí 
cistí ón Aontas.

2. Leis an gcóras tuairiscithe 
feidhmíochta áiritheofar go bhfuil na sonraí 
chun faireachán a dhéanamh ar chur chun 
feidhme na ngníomhaíochtaí agus na 
dtorthaí inchomparáide agus imdhealaithe 
ó thaobh inscne de agus go mbaileofar iad 
ar dhóigh atá éifeachtúil, éifeachtach agus 
tráthúil. Chuige sin, forchuirfear ceanglais 
chomhréireacha tuairiscithe ar fhaighteoirí 
cistí ón Aontas.

Leasú 33
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Áireofar sa tuarascáil bhliantúil 
faisnéis faoin dul chun cinn a rinneadh le 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
na mBallstát lena mbaineann faoin 
tSaoráid.

2. Áireofar sa tuarascáil bhliantúil 
faisnéis faoin dul chun cinn a rinneadh le 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
na mBallstát lena mbaineann faoin tSaoráid 
agus a dtionchar ar chomhionannas 
inscne.

Leasú 34
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ceithre bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh an 
Coimisiún tuarascáil meastóireachta 
meántéarmach neamhspleách a chur faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa, na 
Comhairle, Choiste Eacnamaíoch agus 
Sóisialta na hEorpa agus Choiste na 
Réigiún maidir le cur chun feidhme an 
Rialacháin mar aon le tuarascáil 
mheastóireachta neamhspleách ex post 
tráth nach déanaí ná trí bliana tar éis 
dheireadh 2027.

1. Ceithre bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh an 
Coimisiún tuarascáil meastóireachta 
neamhspleách a chur faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, 
Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa agus Choiste na Réigiún maidir le 
cur chun feidhme an Rialacháin mar aon le 
tuarascáil mheastóireachta neamhspleách 
ex post inscne-fhreagrúil tráth nach déanaí 
ná trí bliana tar éis dheireadh 2027.
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Leasú 35
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Sa tuarascáil mheastóireachta 
déanfar measúnú, go háirithe, ar a mhéid a 
gnóthaíodh na cuspóirí, éifeachtúlacht 
úsáid na n-acmhainní agus ar an 
mbreisluach Eorpach. Déanfar breithniú 
inti freisin ar ábharthacht leanúnach na 
gcuspóirí agus na ngníomhaíochtaí uile.

2. Sa tuarascáil mheastóireachta, 
déanfar measúnú, go háirithe, ar a mhéid a 
gnóthaíodh na cuspóirí, éifeachtúlacht 
úsáid na n-acmhainní agus ar an 
mbreisluach Eorpach agus ar éifeachtaí an 
phríomhshruthaithe inscne. Déanfar 
breithniú inti freisin ar ábharthacht 
leanúnach na gcuspóirí agus na 
ngníomhaíochtaí uile.

Leasú 36
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Beidh measúnú foriomlán ar na 
hionstraimí arna mbunú leis an Rialachán 
seo sa tuarascáil mheastóireachta ex post 
agus beidh faisnéis maidir lena thionchar 
san fhadtéarma san áireamh inti freisin.

4. Beidh measúnú foriomlán ar na 
hionstraimí arna mbunú leis an Rialachán 
seo sa tuarascáil mheastóireachta ex post 
agus beidh faisnéis maidir lena thionchar 
san fhadtéarma san áireamh inti freisin, 
lena n-áirítear comhionannas inscne.

Leasú 37
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir le hAirteagal 16(3), déanfaidh 
an Coimisiún measúnú ar thábhacht agus ar 
chomhleanúnachas na bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta, agus ar a 
rannchuidiú leis na haistrithe glasa agus 
digiteacha, agus cuirfidh sé san áireamh 
chun na críche sin na critéir seo a leanas:

I gcomhréir le hAirteagal 16(3), déanfaidh 
an Coimisiún measúnú ar thábhacht agus ar 
chomhleanúnachas na bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta, agus ar a 
rannchuidiú leis na haistrithe glasa, cúraim 
agus digiteacha agus cur chun cinn an 
chomhionannais inscne, agus cuirfidh sé 
san áireamh chun na críche sin na critéir 
seo a leanas:
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Leasú 38
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) cibé acu atá nó nach bhfuil bearta 
sa phlean a rannchuidíonn go héifeachtach 
leis na haistrithe glasa agus digiteacha nó 
le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin a 
eascraíonn astu;

(b) cibé an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis na 
haistrithe glasa, cúraim agus digiteacha nó 
le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá 
mar thoradh orthu;

Leasú 39
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) i dtaobh an bhfuil bearta sa 
phlean a chuireann go héifeachtach le 
comhionannas inscne a chur chun cinn 
agus le prionsabal an phríomhshruthaithe 
inscne agus le hidirdhealú inscne a 
dhíothú nó chun aghaidh a thabhairt ar 
na dúshláin a eascraíonn as, go sonrach 
bearta a thugann aghaidh ar an mbearna 
pá idir na hinscní, saoire teaghlaigh 
leormhaith agus socruithe oibre solúbtha, 
cúram inrochtana agus inacmhainne 
leanaí agus cúram fadtéarmach a 
sholáthar, agus rannpháirtíocht 
mhéadaithe i measc na mban sa 
mhargadh saothair, lena n-áirítear trí 
chomhdheiseanna agus dul chun cinn 
gairme a áirithiú;

Leasú 40
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) i dtaobh an bhfuil an plean 
comhionannais inscne atá san áireamh sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta i 



RR\1217780GA.docx 423/435 PE655.950v03-00

GA

gcomhréir leis na cuspóirí a leagtar 
amach sa Straitéis Comhionannais Inscne 
agus aghaidh a thabhairt go héifeachtach 
ar thionchar na géarchéime ar 
chomhionannas inscne, go háirithe i 
réimse na fostaíochta an chomhionannais 
pá agus rochtain ar airgeadas, agus i 
dtaobh an bhfuil bearta ann chun 
foréigean inscnebhunaithe agus 
gnéaschiapadh a chosc agus a chomhrac;

Leasú 41
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) cibé acu an meastar go 
rannchuideoidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú;

(d) Cibé an meastar go rannchuideoidh 
an plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 
cruthú fostaíochta, comhionannas inscne 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú;

Leasú 42
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – an ceannteideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.2 Tá bearta sa phlean a rannchuidíonn 
go héifeachtach leis na haistrithe glasa 
agus digiteacha nó le haghaidh a thabhairt 
ar na dúshláin a eascraíonn astu.

2.2 Tá bearta sa phlean a rannchuidíonn 
go héifeachtach leis an aistriú glas, leis an 
aistriú cúraim agus leis an aistriú digiteach 
nó le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin a 
eascraíonn astu.

Leasú 43
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)



PE655.950v03-00 424/435 RR\1217780GA.docx

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

nó
meastar go rannchuideoidh cur chun 
feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach leis an aistriú chuig geilleagar 
cúraim;

Leasú 44
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 3 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin a eascraíonn as na haistrithe glasa 
agus/nó digiteacha

— meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin a eascraíonn as na haistrithe glasa, 
cúraim agus/nó digiteacha

Leasú 45
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.2a Tá bearta sa phlean a chuireann 
go héifeachtach le comhionannas inscne 
agus prionsabal an phríomhshruthaithe 
inscne a chur chun cinn agus le deireadh 
a chur le hidirdhealú inscne nó chun 
aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a 
eascraíonn as;
Cuirfidh an Coimisiún na gnéithe seo a 
leanas san áireamh le haghaidh an 
mheasúnaithe faoin gcritéar sin:
Raon feidhme
- meastar go rannchuideoidh cur chun 
feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le comhionannas inscne agus 
prionsabal an phríomhshruthaithe inscne 
a chur chun cinn; nó - meastar go 
rannchuideoidh cur chun feidhme na 
mbeart atá beartaithe go suntasach le 
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hidirdhealú inscne a dhíothú;
nó
- meastar go rannchuideoidh cur chun 
feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin a eascraíonn as neamhionannas 
inscne agus/nó idirdhealú inscne
agus
- meastar go mbeidh tionchar buan ag cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe.
Rátáil
A – Meastar go láidir go mbeidh sé sin i 
gceist
B – Meastar go measartha go mbeidh sé 
sin i gceist
C – Is beag a mheastar go mbeidh sé sin i 
gceist

Leasú 46
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.3a Tugann an plean comhionannais 
inscne atá san áireamh sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta aghaidh 
go héifeachtach ar thionchar na 
géarchéime ar chomhionannas inscne, go 
háirithe i réimse na fostaíochta, 
íocaíochta comhionainne agus rochtain 
ar airgeadas, agus tá ar áireamh ann 
bearta chun foréigean inscnebhunaithe 
agus gnéaschiapadh a chosc agus a 
chomhrac;
Cuirfidh an Coimisiún na gnéithe seo a 
leanas san áireamh le haghaidh an 
mheasúnaithe faoin gcritéar sin:
Raon feidhme
- táthar ag súil, maidir le cur chun 
feidhme an phlean comhionannais 
inscne, a forbraíodh i gcomhairle le 
heagraíochtaí shochaí sibhialta na mban, 
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a chuimsítear sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, go gcuirfidh sé go mór le 
haghaidh a thabhairt ar thionchar na 
géarchéime ar chomhionannas inscne;
agus
- táthar ag súil go gcuirfidh cur chun 
feidhme an phlean comhionannais inscne 
atá sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta go mór le poist a chruthú 
do mhná;
agus
- táthar ag súil go ndéanfaidh cur chun 
feidhme an phlean comhionannais inscne 
atá sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta laghdú ar an mbearna 
phá idir na hinscní;
agus
- táthar ag súil go gcuirfidh cur chun 
feidhme an phlean comhionannais inscne 
atá sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta go mór le rochtain ar 
chreidmheas a éascú do mhná ar 
fiontraithe iad;
agus
- táthar ag súil go gcuirfidh cur chun 
feidhme an phlean comhionannais inscne 
atá sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta go mór le foréigean 
inscnebhunaithe agus gnéaschiapadh a 
chosc agus a chomhrac.
Rátáil
A - Rannchuidíonn an plean téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar thionchar na 
géarchéime ar chomhionannas inscne.
B - Rannchuidíonn an plean téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt go páirteach ar thionchar na 
géarchéime ar chomhionannas inscne.
C - Ní rannchuidíonn an plean téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt ar thionchar na géarchéime ar 
chomhionannas inscne.
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Leasú 47
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – an ceannteideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.4 Meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le neartú acmhainneachta fáis, 
cruthaithe post, agus athléimneachta 
eacnamaíche agus sóisialta an Bhallstáit, le 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime a mhaolú, agus go 
rannchuideoidh sé leis an gcomhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú;

2.4 Meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le neartú acmhainneachta fáis, 
cruthaithe post, comhionannas inscne 
agus athléimneachta eacnamaíche agus 
sóisialta an Bhallstáit, le tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú, agus go rannchuideoidh sé leis 
an gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta 
agus críochach a fheabhsú;

Leasú 48
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – mír 1 – fomhír 1 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— tá bearta sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta lena ndírítear ar aghaidh a 
thabhairt ar laigí i ngeilleagair na mBallstát 
agus ar chur le hacmhainneacht fáis 
gheilleagar an Bhallstáit lena mbaineann, 
ar chruthú post a spreagadh agus ar 
dhrochthionchair na géarchéime a mhaolú, 
agus ar a sheachaint ag an am céanna go 
mbeadh drochiarmhairtí i leith na 
haeráide agus an chomhshaoil ag na 
bearta céanna.

— tá bearta sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta lena ndírítear ar aghaidh a 
thabhairt ar laigí i ngeilleagair na mBallstát 
agus ar chur le hacmhainneacht fáis 
gheilleagar an Bhallstáit lena mbaineann, 
ar chruthú post a spreagadh agus ar 
dhrochthionchair na géarchéime a mhaolú, 
agus comhionannas inscne agus an t-
aistriú glas á gcur chun cinn.
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LITIR ÓN gCOISTE UM GHNÓTHAÍ BUNREACHTÚLA

 Johan Van Overtveldt
An Cathaoirleach
An Coiste um Buiséid
AN BHRUISÉIL

Irene Tinagli

An Cathaoirleach
An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta,
AN BHRUISÉIL
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Ábhar: Tuairim maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle lena mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF) 
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

A Chathaoirligh,

Faoin nós imeachta dá dtagraítear thuas, tá an Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla ag cur 
tuairim faoi bhráid do choistí. Sa chruinniú a bhí aige an 24 Meán Fómhair 2020, chinn an 
coiste an tuairim a sheoladh i bhfoirm litreach.

Rinne an Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla breithniú ar an ábhar ag an gcruinniú a bhí aige 
an 12 Deireadh Fómhair 2020. Ag an gcruinniú sin1, chinn sé a iarraidh ar an gCoiste um 
Buiséid agus ar an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, mar na coistí 
atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin:

Is mise, le meas,

Antonio Tajani
MOLTAÍ

Sna rúin uaithi maidir le Todhchaí na hEorpa an 16 Feabhra 2017, chuir an Pharlaimint béim 
ar an ngá atá le feabhas a chur ar acmhainneacht an Aontais chun gníomhú agus feabhas a 
chur ar chuntasacht dhaonlathach agus ar thrédhearcacht a chinnteoireachta, ós rud é gurb é 
modh an Chomhphobail an modh a oireann d’fheidhmiú an Aontais ar an mbealach is fearr. 
Mheas sí gur cheart na nósanna imeachta cinnteoireachta sa Chomhairle maidir le hacmhainní 
dílse agus maidir le CAI a bhogadh ón aontoilíocht go vótáil trí thromlach cáilithe agus chuir 
sí béim ar an ngá an gnáthnós imeachta reachtach a chur i bhfeidhm i ndáil le glacadh 
Rialachán CAI. Cé go gceanglaítear le cuid de na feabhsúcháin sin go ndéanfar athchóiriú ar 
na Conarthaí, lamháiltear le hAirteagal 312(2) CFAE cheana féin gníomhachtú na vótála trí 
thromlach cáilithe le haghaidh ghlacadh CAI ag an gComhairle.

Ag teacht leis an seasamh sin, sa tuairim uaidh chuig an gCoiste um Buiséid maidir leis an 
dréachtchinneadh ón gComhairle i ndáil le córas acmhainní dílse an Aontais Eorpaigh, 
tharraing an Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla aird ar na buntáistí a bhaineann le 
hacmhainneacht airgeadais shealadach a chruthú trí chistí a fuair an Coimisiún ar iasacht ar na 
margaí thar ceann AE don ionstraim théarnaimh (Next Generation EU) agus ar an ngá atá le 

1 Bhí na daoine seo a leanas i láthair ag an vótáil chríochnaitheach: Antonio Tajani (Cathaoirleach agus rapóirtéir 
don tuairim), Gabriele Bischoff (Leas-Chathaoirleach), Charles Goerens (Leas-Chathaoirleach), Giuliano Pisapia 
(Leas-Chathaoirleach), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba (in ionad 
Jacek Saryusz‑Wolski), Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline 
Delbos‑Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura 
Huhtasaari, Sophia in 't Veld (in ionad Guy Verhofstadt), Miapetra Kumpula‑Natri (in ionad Pedro Silva 
Pereira), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, László Trócsányi, Mihai 
Tudose, Loránt Vincze, agus Rainer Wieland. 
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fíoracmhainní dílse nua a thabhairt isteach le linn thréimhse CAI 2021-2027, chun 
inchreidteacht agus inbhuanaitheacht phlean aisíocaíochta an phacáiste a áirithiú, agus fós á 
áitiú go n-éilíonn an sásra nua an chomhchinnteoireacht agus an chuntasacht pharlaiminteach 
iomchuí agus a mhéid trédhearcachta agus is féidir. Is amhlaidh atá freisin i gcás na gcinntí 
maidir le socrú tosaíochtaí agus eisíocaíochtaí cistí le haghaidh na n-ionstraimí uile arna 
maoiniú trí na hioncaim a shanntar go seachtrach faoi Chlár ‘Next Generation EU’. 

Ós rud é go bhfuil an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta atá molta ar cheann de na 
príomhcholúin de na bearta téarnaimh de chuid ‘Next Generation EU’, is iomchuí, dá bhrí sin, 
go mbeadh na forálacha seo a leanas san ionstraim sin chun a áirithiú go mbeidh grinnscrúdú 
daonlathach agus cuntasacht ann, agus go dtabharfar urraim chuí do phrionsabal na 
cothromaíochta institiúidí: 

- socrú soiléir Eorpach tosaíochtaí agus spriocanna caiteachais maidir leis na tosaíochtaí a 
shainaithnítear sa rialachán chomh maith le béim ar thionscadail lena ndéanfar 
lánpháirtiú an Aontais a fhorbairt;

- úsáid gníomhartha tarmligthe seachas gníomhartha cur chun feidhme i ndáil le 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta a ghlacadh;

- athbhreithniú éigeantach, tráthúil, agus dea-struchtúrtha ar chur chun feidhme na 
Saoráide; 

- comhairliúcháin il-leibhéil leis na geallsealbhóirí, le hionadaithe nó údaráis ar an 
leibhéal réigiúnach agus áitiúil, comhpháirtithe eacnamaíocha agus sóisialta, mar aon le 
heagraíochtaí den tsochaí shibhialta agus geallsealbhóirí ábhartha eile, freisin maidir le 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta a ullmhú gan mhoilleanna míchuí a chruthú le 
linn an phróisis, i gcomhréir le prionsabal na comhpháirtíochta;

- tuairisciú agus soláthar faisnéise rialta agus tráthúil chuig Parlaimint na hEorpa agus 
chuig an gComhairle, go comhuaineach agus ar théarmaí comhionanna, i scríbhinn agus 
trí rannpháirtíocht ionadaithe an Choimisiúin agus na mBallstát i gcruinnithe choistí 
inniúla Pharlaimint na hEorpa; 

- uirlisí iomchuí a chur ar bun, amhail scórchlár poiblí chun faireachán agus 
meastóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme agus rannpháirtíocht Pharlaimint na 
hEorpa i gceapachán aon saineolaithe a d’fhéadfadh cúnamh a thabhairt don 
Choimisiún;     

- rochtain ag Parlaimint na hEorpa ar bhunachar sonraí aonair ina mbeidh faisnéis 
mhionsonraithe i bhformáid leictreonach maidir le faighteoirí deiridh uile na gcistí ón 
tSaoráid;

-   Rochtain ar chistiú a bheith coinníollach ar urraim do na luachanna a chumhdaítear in 
Airteagal 2 CAE i gcomhréir leis na rialacha a shainmhíneofar i ndáil leis sin maidir le 
buiséad AE ina iomláine;

- nós imeachta um urscaoileadh ag Parlaimint na hEorpa maidir le caiteachas faoin 
ionstraim sin, ina ndéanfar idirdhealú soiléir idir caiteachas na Saoráide agus nós 
imeachta ginearálta um urscaoileadh an Choimisiúin.      
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Ina theannta sin, ba mhaith leis an gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla a chur in iúl go bhfuil 
baol ann go leanfaidh ‘Next Generation EU’ le pléití conspóideacha maidir leis an mbaol 
morálta, mar a thugtar air, atá ann idir na glan-ranníocóirí agus na glan-tairbhithe, i gcás nach 
dtabharfaí aon acmhainní dílse nua isteach chun maoiniú a thabhairt d’aisíocaíochtaí chuig 
buiséad AE ón bpacáiste téarnaimh sin gan fasach. Bheadh sé sin díobhálach don aontacht, 
don dlúthpháirtíocht agus don chomhtháthú ar a bhfuil ár nAontas bunaithe. Dá bhrí sin, 
iarrann an coiste an athuair go ndéanfar ciseán d’acmhainní dílse nua a thabhairt isteach tar 
éis amlíne atá ceangailteach ó thaobh an dlí lenar cheart go gcumhdófaí, ar a laghad, na 
costais a bhaineann le pacáiste téarnaimh ‘Next Generation EU’ (príomhshuim agus ús) lena 
n-áiritheofar, dá bhrí sin, inchreidteacht agus inbhuanaitheacht phlean aisíocaíochta an 
phacáiste. Chuige sin, tá sé bunriachtanach féilire atá ceangailteach a áireamh chun an ciseán 
thuasluaite d’acmhainní dílse nua a thabhairt isteach le linn thréimhse CAI 2021-2027 sa 
Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le hábhair bhuiséadacha. Ba cheart go mbeadh sé mar 
aidhm don Chomhaontú sin freisin feabhas a chur ar ról Pharlaimint na hEorpa maidir le 
forálacha an Chonartha a chur i bhfeidhm, ar a mbíonn an pacáiste téarnaimh ag brath.

Faoi dheireadh, ag cur nádúr gan fasach na hionstraime téarnaimh san áireamh - céim a bhfuil 
tábhacht stairiúil ag baint léi, a tharla ag an am céanna le comóradh 70 bliain Dhearbhú 
Schuman an 9 Bealtaine 1950- mar aon leis an tábhacht a bhaineann léi maidir le lánpháirtiú 
an Aontais a fhorbairt, creideann an Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla gurb ionann 
Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa agus tráth iomchuí chun plé a dhéanamh, i measc nithe 
eile, maidir leis na dúshláin dhaonlathacha agus bhunreachtúla atá nasctha le leagan amach 
institiúideach na hionstraime téarnaimh agus leis na nósanna imeachta cinnteoireachta i ndáil 
le CAI agus i ndáil le hacmhainní dílse ar bhonn níos ginearálta, agus ról Pharlaimint na 
hEorpa sna nósanna imeachta sin, atá teoranta faoi láthair, á chur san áireamh ag an am 
céanna.
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