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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 atá beartaithe 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 agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann an leasú le gníomh atá cheana ann agus go bhfuil sé i gceist é a 
leasú leis an dréachtghníomh, bíonn an tríú líne i gceanntásc an leasaithe ina 
sonraítear an gníomh atá cheana ann agus bíonn an ceathrú líne ann ina 
sonraítear an fhoráil den ghníomh sin is mian leis an bParlaimint 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 líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus ar 
athruithe iad a rinne an roinn dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
maidir le rannpháirtíocht an Aontais sa chomhpháirtíocht Eorpach um Méadreolaíocht 
arna déanamh go comhpháirteach ag roinnt Ballstát
(COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(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(2021)0089),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2), d’Airteagal 185 agus don dara fomhír d’Airteagal 188 
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún 
an togra don Pharlaimint (C9-0083/2021),

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

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa1, 

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um 
Fhuinneamh (A9-0242/2021),

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

2. á mholadh go ndéantar “an Cinneadh maidir le Rannpháirtíocht an Aontais sa 
Chomhpháirtíocht Eorpach um Méadreolaíocht arna déanamh go comhpháirteach ag 
roinnt Ballstát” a ghairm den ghníomh;

3. 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;

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

Leasú 1

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 1

1 IO C , , lch. .
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) D’fhonn an tionchar is mó agus is 
féidir a bhaint amach ar chistiú an Aontais 
agus rannchuidiú ar an mbealach is 
éifeachtaí le cuspóirí beartais an Aontais, 
bunaíodh le Rialachán (AE) [XXX] ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
Fís Eorpach, an clár réime um thaighde 
agus um nuálaíocht, is é sin, an creat 
beartais agus dlíthiúil le haghaidh 
Comhpháirtíochtaí Eorpacha ag a bhfuil 
comhpháirtithe san earnáil phríobháideach 
agus/nó phoiblí. Is príomhghné de chur 
chuige bheartas Fís Eorpach iad 
Comhpháirtíochtaí Eorpacha. Bunaítear iad 
chun tosaíochtaí an Aontais ar a dhírítear le 
Fís Eorpach a sheachadadh agus chun 
tionchar soiléir don Aontas agus do 
mhuintir an Aontais a áirithiú, rud is féidir 
a bhaint amach ar bhealach níos éifeachtaí 
le comhpháirtíocht, trí fhís straitéiseach a 
chomhroinntear idir na páirtithe agus ar a 
aontaítear na comhpháirtithe, seachas mar 
a dhéanfadh an tAontas agus é ag gníomhú 
ina aonar.

(1) D’fhonn an tionchar is mó agus is 
féidir a bhaint amach ar chistiú an Aontais 
agus rannchuidiú ar an mbealach is 
éifeachtaí le cuspóirí beartais an Aontais, 
bunaíodh le Rialachán (AE) 2021/695 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
Fís Eorpach, an clár réime um thaighde 
agus um nuálaíocht, is é sin, an creat 
beartais agus dlíthiúil le haghaidh 
Comhpháirtíochtaí Eorpacha ag a bhfuil 
comhpháirtithe san earnáil phríobháideach 
agus/nó phoiblí. Is príomhghné de chur 
chuige bheartas Fís Eorpach iad 
Comhpháirtíochtaí Eorpacha. Bunaítear iad 
chun gealltanais agus tosaíochtaí an 
Aontais ar a dhírítear le Fís Eorpach a 
sheachadadh agus chun tionchar soiléir don 
Aontas, do mhuintir an Aontais agus don 
chomhshaol a áirithiú, rud is féidir a 
bhaint amach ar bhealach níos éifeachtaí le 
comhpháirtíocht, trí fhís straitéiseach a 
chomhroinntear idir na páirtithe agus ar a 
aontaítear na comhpháirtithe, seachas mar 
a dhéanfadh an tAontas agus é ag gníomhú 
ina aonar.

__________________ __________________

Rialachán [XXX] ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle [dáta] lena mbunaítear 
Fís Eorpach – an clár réime um thaighde 
agus um nuálaíocht (IO C , , lch. ). [Cuir 
isteach tagairt iomlán].

9 Rialachán (AE) 2021/695 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 28 
Aibreán 2021 lena mbunaítear Fís Eorpach 
- an Clár Réime um Thaighde agus um 
Nuálaíocht, lena leagtar síos a rialacha 
maidir le rannpháirtíocht agus scaipeadh 
agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) 
Uimh. 1290/2013 agus (AE) Uimh. 
1291/2013 (IO L 170, 12.5.2021, lch. 1).

Leasú 2

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Go háirithe, meastar go mbeidh ról (2) Go háirithe, meastar go mbeidh ról 
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tábhachtach ag Comhpháirtíochtaí 
Eorpacha faoin gcolún ‘Dúshláin 
dhomhanda agus an t-iomaíochas 
tionsclaíoch Eorpach’ de chuid Fís Eorpach 
i gcuspóirí straitéiseacha, amhail dlús a 
chur leis na haistrithe chuig spriocanna 
forbartha inbhuanaithe agus Eoraip atá glas 
agus digiteach, a bhaint amach, agus i gcur 
leis an téarnamh.10 Tá Comhpháirtíochtaí 
Eorpacha ríthábhachtach chun aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin chasta trasteorann ar 
gá cur chuige comhtháite ina leith. Táthar 
in ann dul i ngleic leis na clistí 
claochlaithe, córasacha agus margaidh leis 
na Comhpháirtíochtaí sin, ag tabhairt raon 
leathan gníomhaithe ar fud na slabhraí 
luacha agus na n-éiceachóras tionsclaíoch 
le chéile chun oibriú i dtreo fís 
ghnáchomónta agus an fhís sin a aistriú 
ansin go treochláir choincréiteacha agus 
cur chun feidhme comhordaithe 
gníomhaíochtaí. Thairis sin, trí iarrachtaí 
agus acmhainní a dhíriú ar thosaíochtaí 
coiteanna, féadtar na dúshláin chasta atá 
romhainn a réiteach.

tábhachtach ag Comhpháirtíochtaí 
Eorpacha faoin gcolún ‘Dúshláin 
dhomhanda agus an t-iomaíochas 
tionsclaíoch Eorpach’ de chuid Fís Eorpach 
i gcuspóirí straitéiseacha, amhail dlús a 
chur le spriocanna forbartha inbhuanaithe 
na Náisiún Aontaithe, gealltanais an 
Aontais faoi Chomhaontú Pháras agus an 
t-aistriú chuig Eoraip ghlas, dhigiteach 
agus uathrialach ó thaobh straitéise de a 
bhaint amach, agus ag an am céanna 
cuidiú le téarnamh10 atá athléimneach ó 
thaobh na sochaí, na heacnamaíochta 
agus an chomhshaoil de agus 
éifeachtúlacht fuinnimh agus úsáid foinsí 
inathnuaite fuinnimh a chur chun cinn. 
Tá Comhpháirtíochtaí Eorpacha 
ríthábhachtach chun dul i ngleic le dúshláin 
chasta thrasteorann a dteastaíonn cur 
chuige comhtháite uathu. Táthar in ann dul 
i ngleic leis na clistí claochlaithe, 
córasacha agus margaidh leis na 
Comhpháirtíochtaí sin, ag tabhairt raon 
leathan gníomhaithe ar fud na slabhraí 
luacha, na réimsí taighde agus 
nuálaíochta agus na n-éiceachóras 
tionsclaíoch le chéile chun oibriú i dtreo fís 
choiteann agus an fhís sin a aistriú ansin go 
treochláir choincréiteacha agus cur chun 
feidhme comhordaithe gníomhaíochtaí. 
Thairis sin, trí iarrachtaí agus acmhainní a 
dhíriú ar thosaíochtaí coiteanna, féadtar na 
dúshláin chasta atá romhainn a réiteach, 
chun dul chun tairbhe don tsochaí.

__________________ __________________
10 An Coimisiún Eorpach (2018), Measúnú 
Tionchair ar Fís Eorpach, SWD(2018) 307

10 An Coimisiún Eorpach (2018), Measúnú 
Tionchair ar Fís Eorpach, SWD(2018) 307

Leasú 3

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) Ba cheart don Chomhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta a misean agus a 
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cuspóirí a chur chun feidhme ar bhealach 
soiléir simplí solúbtha d’fhonn 
tarraingteacht an tionscail, na bhfiontar 
beag agus meánmhéide (FBManna) agus 
na ngeallsealbhóirí ábhartha eile go léir a 
mhéadú.

Leasú 4

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2b) Chun an sármhaitheas eolaíochta 
a áirithiú, agus i gcomhréir le hAirteagal 
13 de Chairt um Chearta Bunúsacha an 
Aontais Eorpaigh, ba cheart do na Stáit 
rannpháirteacha sa Chomhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta urramú don tsaoirse 
acadúil, agus don tsaoirse taighde 
eolaíoch a dhéanamh go háirithe, agus na 
caighdeáin is airde ionracais eolaíochta a 
chur chun cinn.

Leasú 5

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) D’fhonn tosaíochtaí agus tionchar a 
sheachadadh, ba cheart Comhpháirtíochtaí 
Eorpacha a fhorbairt trí bhíthin 
rannpháirtíocht leathan páirtithe leasmhara 
ábhartha ar fud na hEorpa, lena n-áirítear 
tionscal, eagraíochtaí taighde, comhlachtaí 
ag a bhfuil misean seirbhíse poiblí ar 
leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta nó 
idirnáisiúnta, agus eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta, amhail fondúireachtaí a 
thacaíonn le taighde agus nuálaíocht 
agus/nó a thugann fúthu sin. Ba cheart do 
na Comhpháirtíochtaí Eorpacha sin a 
bheith ar cheann de na bearta a úsáidtear 

(3) D’fhonn tosaíochtaí agus tionchar a 
sheachadadh, ba cheart Comhpháirtíochtaí 
Eorpacha a fhorbairt trí bhíthin 
rannpháirtíocht leathan páirtithe leasmhara 
ábhartha ar fud na hEorpa, lena n-áirítear 
tionscal, ollscoileanna, eagraíochtaí 
taighde, comhlachtaí ag a bhfuil misean 
seirbhíse poiblí ar leibhéal áitiúil, 
réigiúnach, náisiúnta nó idirnáisiúnta, agus 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta, lena n-
áirítear fondúireachtaí, a thacaíonn le 
taighde agus nuálaíocht agus/nó a thugann 
fúthu sin. Ba cheart do na 
Comhpháirtíochtaí Eorpacha sin a bheith ar 
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chun an comhar idir comhpháirtithe san 
earnáil phríobháideach agus/nó phoiblí a 
neartú ar an leibhéal idirnáisiúnta freisin, 
lena n-áirítear trí chláir thaighde agus 
nuálaíochta agus infheistíocht trasteorann 
sa taighde agus sa nuálaíocht a thabhairt le 
chéile, chun leasanna frithpháirteacha a 
sholáthar do dhaoine agus do ghnólachtaí.

cheann de na bearta a úsáidtear chun an 
comhar idir comhpháirtithe agus sineirgí 
san earnáil phríobháideach agus/nó phoiblí 
a neartú ar an leibhéal idirnáisiúnta freisin, 
lena n-áirítear trí chláir thaighde agus 
nuálaíochta agus infheistíocht trasteorann 
sa taighde agus sa nuálaíocht a thabhairt le 
chéile, chun leasanna frithpháirteacha a 
sholáthar do dhaoine agus do ghnólachtaí.

Leasú 6

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Leis an gcomhlántacht agus an 
tsineirge le cláir obair thaighde 
chomhoibritheacha agus leis an 
gComhairle Taighde Eorpach, tá sé 
beartaithe go ndéanfar an phíblíne arna 
bunú ar an nuáil ó bhonn aníos a chothú. 
Leis an gcomhlántacht agus leis an 
tsineirge sin chruthófaí deiseanna i 
gcomhair taighde i réimsí nach dtugtar 
aghaidh orthu faoi láthair agus chothófaí 
feidhmithe in earnálacha eile, in 
earnálacha réamhtheachtacha agus 
iartheachtacha na píblíne araon. Ba 
cheart go n-áiritheofaí leis an 
gComhpháirtíocht Mhéadreolaíochta 
comhoibriú iomchuí le Comhpháirtíochtaí 
Eorpacha eile agus le tionscnaimh 
ábhartha eile i bhfianaise na forbartha 
teicneolaíche i réimsí amhail digitiú agus 
intleacht shaorga chomh maith le 
seirbhísí na sochaí sibhialta ó shláinte 
chliste go trácht uathrialach agus an 
geilleagar ciorclach.
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Leasú 7

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Is é is cuspóir don Chinneadh seo 
go mbeadh an tAontas rannpháirteach sa 
Chomhpháirtíocht Mhéadreolaíochta chun 
tacú lena chuspóirí ginearálta. Tá ceanglais 
na méadreolaíochta de mhéid agus de 
chastacht chomh mór sin go dteastaíonn 
infheistíochtaí a théann níos faide ná 
croíbhuiséid taighde na NMInna agus 
DInna. An tsármhaitheas a éilítear chun 
taighde a dhéanamh ar réitigh 
cheannródaíocha mhéadreolaíochta agus 
chun iad a fhorbairt, tá an tsármhaitheas sin 
scaipthe thar theorainneacha náisiúnta agus 
dá bhrí sin, ní féidir í a ghnóthú ar an 
leibhéal náisiúnta amháin. Ós rud é nach 
féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Chinnidh 
seo a ghnóthú go leordhóthanach, ach gur 
fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais trí iarrachtaí náisiúnta a 
chomhtháthú le cur chuige 
comhsheasmhach Eorpach, trí chláir 
roinnte náisiúnta taighde a thabhairt le 
chéile, trí chuidiú le straitéisí coiteanna 
taighde agus cistithe thar theorainneacha 
náisiúnta a dhearadh, agus tríd an mais 
chriticiúil gníomhaithe agus infheistíochtaí 
a éilítear a bhaint amach, 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 Cinneadh seo 
thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir 
sin a ghnóthú.

(9) Is é is cuspóir don Chinneadh seo 
go mbeadh an tAontas rannpháirteach sa 
Chomhpháirtíocht Mhéadreolaíochta chun 
tacú lena chuspóirí ginearálta. Tá ceanglais 
na méadreolaíochta de mhéid agus de 
chastacht chomh mór sin go dteastaíonn 
infheistíochtaí a théann níos faide ná 
croíbhuiséid taighde na NMInna agus 
DInna. An tsármhaitheas a éilítear chun 
taighde a dhéanamh ar réitigh 
cheannródaíocha mhéadreolaíochta agus 
chun iad a fhorbairt, tá an tsármhaitheas sin 
scaipthe thar theorainneacha náisiúnta agus 
dá bhrí sin, ní féidir í a ghnóthú ar an 
leibhéal náisiúnta amháin. Ba cheart don 
Chomhpháirtíocht Mhéadreolaíochta an 
sármhaitheas eolaíochta a chur chun cinn 
agus a chúiteamh agus tacú le glacadh 
agus úsáid chórasach thorthaí an taighde 
agus na nuálaíochta a ghintear laistigh 
den Aontas, lena n-áirítear trína áirithiú 
go gcuirtear an eolaíocht úrscothach agus 
torthaí buntaighde san áireamh agus a 
gníomhaíochtaí á gcur chun feidhme. Ba 
cheart freisin, leis an gComhpháirtíocht 
seo, go ndéanfaí sáriarracht a áirithiú go 
ndéanfar torthaí a cuid gníomhaíochtaí a 
ghlacadh agus a úsáid ag an tionscal, ag 
na nuálaithe agus, i ndeireadh na dála, ag 
an tsochaí. Ós rud é nach féidir leis na 
Ballstáit cuspóirí an Chinnidh seo a 
ghnóthú go leordhóthanach, ach gur fearr is 
féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais 
trí iarrachtaí náisiúnta a chomhtháthú le cur 
chuige comhsheasmhach Eorpach, trí chláir 
roinnte náisiúnta taighde a thabhairt le 
chéile, trí chuidiú le straitéisí coiteanna 
taighde agus cistithe thar theorainneacha 
náisiúnta a dhearadh, agus tríd an mais 
chriticiúil gníomhaithe agus infheistíochtaí 
a éilítear a bhaint amach, féadfaidh an 
tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le 
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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 Cinneadh seo 
thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir 
sin a ghnóthú.

Leasú 8

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Ba cheart an Chomhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta, ailínithe le tosaíochtaí 
polaitiúla an Choimisiúin (lena n-áirítear 
an Comhaontú Glas don Eoraip, geilleagar 
a fhóireann do dhaoine, agus Eoraip atá 
oiriúnach don aois dhigiteach) a chur chun 
feidhme thar thréimhse deich mbliana (idir 
2021 agus 2031). Ba cheart gníomhaíochtaí 
nua a áireamh sa chlár i gcomparáid le 
tionscnamh EMPIR faoi Fís 2020, agus go 
háirithe, forbairt líonraí Eorpacha 
méadreolaíochta, a fhreagróidh do 
dhúshláin phráinneacha shochaíocha agus 
riachtanais mhéadreolaíochta 
teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn. Ba 
cheart don inniúlacht mhéadreolaíochta a 
sholáthraítear trí na líonraí sin a bheith 
coibhéiseach le córais cheannródaíocha 
mhéadreolaíochta eile ar fud an domhain, 
agus inchomparáide leo, agus ba cheart 
sármhaitheas den chéad scoth a léiriú leo. 
Ba cheart glaonna ar thograí faoin 
gComhpháirtíocht Mhéadreolaíochta a 
sheoladh le linn chur chun feidhme Fís 
Eorpach.

(10) Ba cheart an Chomhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta, ailínithe le tosaíochtaí 
polaitiúla an Choimisiúin (lena n-áirítear 
an Comhaontú Glas don Eoraip, geilleagar 
a fhóireann do dhaoine, agus Eoraip atá 
oiriúnach don aois dhigiteach) a chur chun 
feidhme thar thréimhse deich mbliana (idir 
2021 agus 2031). Ba cheart gníomhaíochtaí 
nua a áireamh sa chlár i gcomparáid le 
tionscnamh EMPIR faoi Fís 2020, agus go 
háirithe, líonraí méadreolaíochta Eorpacha 
a fhorbairt, ar cheart iad a bhunú ar 
bhealach oscailte agus trédhearcach agus 
a fhreagróidh do dhúshláin phráinneacha 
shochaíocha chomhshaoil agus riachtanais 
mhéadreolaíochta ó theicneolaíochtaí agus 
nuálaíochtaí atá ag teacht chun cinn. Ba 
cheart don inniúlacht mhéadreolaíochta a 
sholáthraítear trí na líonraí sin a bheith 
coibhéiseach le córais cheannródaíocha 
mhéadreolaíochta eile ar fud an domhain, 
agus inchomparáide leo, agus ba cheart 
sármhaitheas den chéad scoth a léiriú leo. 
Ba cheart glaonna ar thograí faoin 
gComhpháirtíocht Mhéadreolaíochta a 
sheoladh le linn chur chun feidhme Fís 
Eorpach agus ba cheart iad a bheith 
oscailte, trédhearcach agus iomaíoch. Ba 
cheart don Chomhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta a dícheall a dhéanamh 
ar son chúrsaíocht tallainne óir 
d’fhéadfadh gluaiseacht chothromaithe 
chiorclach taighdeoirí tabhairt go 
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gníomhach faoin bhfadhb maidir le 
“imirce daoine oilte”. Ba cheart don 
Chomhpháirtíocht Mhéadreolaíochta 
comhoibriú go gníomhach le hinstitiúidí 
acadúla chun an bhearna scileanna a 
líonadh, deiseanna oiliúna maidir le 
scileanna agus scilbhisiú a bhunú agus 
an chéad ghlúin eile oibrithe a ullmhú 
chun freastal ar riachtanais an 
mhargaidh saothair a bheidh ann mar 
gheall ar an aistriú glas agus an aistriú 
digiteach.

Leasú 9

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Ba cheart gníomhaíochtaí na 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta a 
bheith i gcomhréir le cuspóirí agus 
tosaíochtaí taighde agus nuálaíochta Fís 
Eorpach agus leis na prionsabail agus 
coinníollacha ginearálta a leagtar amach in 
Airteagal XXX de Rialachán (AE) 
[Rialachán maidir le Fís Eorpach].

(11) Ba cheart gníomhaíochtaí na 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta a 
bheith i gcomhréir le cuspóirí agus 
tosaíochtaí taighde agus nuálaíochta Fís 
Eorpach agus leis na prionsabail agus 
coinníollacha ginearálta a leagtar amach in 
Airteagal 8 de Rialachán (AE) 2021/695 
agus in Iarscríbhinn III a ghabhann leis, 
go háirithe maidir le barr feabhais 
eolaíoch a fhorbairt agus a chur chun 
cinn, nuálaíocht a chothú agus forbairt 
theicneolaíoch a éascú agus tacú le 
rochtain ar réitigh nuálacha i dtionscal 
na hEorpa agus glacadh leo, go háirithe 
ag FBManna agus, ar deireadh thiar, sa 
tsochaí.
__________________

Leasú 10

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 13



RR\1236948GA.docx 13/46 PE692.641v02-00

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) I gcomhréir le hAirteagal XX de 
Rialachán (AE) [XXX] [Rialachán maidir 
le Fís Eorpach], is é cuspóir ginearálta Fís 
Eorpach tionchar eolaíoch, eacnamaíoch 
agus sochaíoch a sheachadadh ó 
infheistíochtaí an Aontais i sa taighde agus 
sa nuálaíocht chun boinn eolaíochta agus 
teicneolaíochta an Aontais a neartú agus a 
iomaíochas a chothú, lena n-áirítear a 
thionscal, tosaíochtaí straitéiseacha an 
Aontais a bhaint amach, agus rannchuidiú 
le dul i ngleic le dúshláin dhomhanda, lena 
n-áirítear na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe trí phrionsabail Chlár Oibre 
2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe agus 
Chomhaontú Pháras faoi Chreat-
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe 
maidir leis an Athrú Aeráide a leanúint.

(13) I gcomhréir le hAirteagal 3 de 
Rialachán (AE) 2021/695, is é cuspóir 
ginearálta Fís Eorpach tionchar eolaíoch, 
eacnamaíoch, éiceolaíoch agus sochaíoch a 
sheachadadh ó infheistíochtaí an Aontais i 
sa taighde agus sa nuálaíocht chun boinn 
eolaíochta agus teicneolaíochta an Aontais 
a neartú agus a iomaíochas a chothú, lena 
n-áirítear a thionscal, tosaíochtaí 
straitéiseacha an Aontais a bhaint amach, 
agus rannchuidiú le dul i ngleic le dúshláin 
dhomhanda, lena n-áirítear na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe trí phrionsabail 
Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt 
Inbhuanaithe agus Chomhaontú Pháras faoi 
Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide a 
leanúint.

Leasú 11

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14a) Ba cheart go n-áiritheofaí leis an 
gComhpháirtíocht Mhéadreolaíochta go 
ndéanfaí comhdheiseanna do chách a 
chur chun cinn go héifeachtach agus, go 
háirithe, a mhéid is féidir, go mbeadh 
cothromaíocht inscne ann i gcomhlachtaí 
uile na Comhpháirtíochta 
Méadreolaíochta, agus sna painéil 
mheastóireachta agus sna comhlachtaí 
comhairleacha ábhartha eile freisin.
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Leasú 12

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Chun cuspóirí na Comhpháirtíochta 
Méadreolaíochta a ghnóthú, ba cheart do 
EURAMET tacaíocht airgeadais a 
sholáthar go príomha i bhfoirm deontas do 
rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí arna 
roghnú ar leibhéal EURAMET. Ba cheart 
na gníomhaíochtaí sin a roghnú i ndiaidh 
glaonna ar thograí faoi fhreagracht 
EURAMET. Ba cheart don liosta 
tosaíochta a bheith ceangailteach maidir le 
roghnú na dtograí agus leithdháileadh an 
chistithe ó ranníocaíocht airgeadais an 
Aontais agus ó ranníocaíocht airgeadais na 
Stát Rannpháirteach le haghaidh na 
dtionscadal taighde agus gníomhaíochtaí 
gaolmhara. Maidir leis na gníomhaíochtaí a 
chistítear le ranníocaíochtaí na Stát 
Rannpháirteach le líonraí Eorpacha 
méadreolaíochta, ba cheart do na 
gníomhaíochtaí arna gcistiú a bheith faoi 
fhreagracht EURAMET freisin.

(15) Chun cuspóirí na Comhpháirtíochta 
Méadreolaíochta a ghnóthú, ba cheart do 
EURAMET tacaíocht airgeadais a 
sholáthar go príomha i bhfoirm deontas do 
rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí arna 
roghnú ar leibhéal EURAMET. Ba cheart 
na gníomhaíochtaí sin a roghnú i ndiaidh 
glaonna oscailte, trédhearcacha agus 
iomaíocha ar thograí faoi fhreagracht 
EURAMET. Ba cheart don 
Chomhpháirtíocht Mhéadreolaíochta a 
dícheall a dhéanamh chun infheictheacht 
na nglaonna ar thograí a mhéadú, iad a 
fhoilsiú i mbunachar Fís Eorpach gan 
mhoill agus iad a chur chun cinn agus 
fógraíocht leathan a dhéanamh fúthu, 
d’fhonn cur leis an rannpháirtíocht, leis 
an ilchineálacht gheografach agus le 
rannpháirteachas iontrálaithe nua, 
amhail gnólachtaí nuathionscanta agus 
FBManna, sa mhargadh. Ba cheart don 
liosta tosaíochta a bheith ceangailteach 
maidir le roghnú na dtograí agus 
leithdháileadh an chistithe ó ranníocaíocht 
airgeadais an Aontais agus ó ranníocaíocht 
airgeadais na Stát Rannpháirteach le 
haghaidh na dtionscadal taighde agus 
gníomhaíochtaí gaolmhara atá bunaithe ar 
bharrfheabhas. I gcomhréir le hAirteagal 
28 de Rialachán (AE) 2021/695, is féidir 
critéir maidir le rannpháirtíocht 
FBManna, inscne agus éagsúlacht 
gheografach a áireamh sna coinníollacha 
chun déileáil le tograí ex-aequo. Maidir 
leis na gníomhaíochtaí a chistítear le 
ranníocaíochtaí na Stát Rannpháirteach le 
líonraí Eorpacha méadreolaíochta, ba 
cheart do na gníomhaíochtaí arna gcistiú a 
bheith faoi fhreagracht EURAMET freisin.
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Leasú 13

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Tá rannpháirtíocht i 
ngníomhaíochtaí indíreacha a chistíonn an 
Chomhpháirtíocht Mhéadreolaíochta faoi 
réir Rialachán (AE) Uimh. XXX ón 
gComhairle14 [Iarratas ar Thogra maidir le 
Fís Eorpach]. Mar gheall ar riachtanais 
shonracha oibriúcháin na 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta, go 
háirithe maidir le Líonraí Eorpacha 
Méadreolaíochta amach anseo a thógáil 
agus a bhainistiú agus rannpháirtíocht 
leordhóthanach airgeadais na Stát 
Rannpháirteach a éascú, áfach, ba cheart 
go bhféadfaí foráil a dhéanamh maidir le 
ról an chomhordaitheora i dtogra a 
shrianadh do NMInna agus DInna na Stát 
Rannpháirteach, i gcás inar gá.

(16) Tá rannpháirtíocht i 
ngníomhaíochtaí indíreacha arna cistiú ag 
an gComhpháirtíocht Mhéadreolaíochta 
faoi réir Rialachán (AE) Uimh. XXX ón 
gComhairle14 [Iarratas ar Thogra maidir le 
Fís Eorpach]. Mar gheall ar riachtanais 
shonracha oibriúcháin na 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta, go 
háirithe maidir le Líonraí Eorpacha 
Méadreolaíochta amach anseo a thógáil 
agus a bhainistiú agus rannpháirtíocht 
leordhóthanach airgeadais na Stát 
Rannpháirteach a éascú, áfach, ba cheart 
go bhféadfaí foráil a dhéanamh maidir le 
ról an chomhordaitheora i dtogra a 
shrianadh do NMInna agus DInna na Stát 
Rannpháirteach, i gcás inar gá, tar éis dul i 
gcomhairle leis an nGrúpa Stiúrtha.

__________ ___________
14 Rialachán (AE) XXX ón gComhairle an 
…(IO …).

14 Rialachán (AE) XXX ón gComhairle an 
…(IO …).

Leasú 14

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Chun trédhearcacht agus 
inrochtaineacht a áirithiú don chlár, ba 
cheart glaonna ar thograí ón 
gComhpháirtíocht Mhéadreolaíochta a 
fhoilsiú freisin ar an tairseach aonair do 
rannpháirtithe chomh maith lena dhéanamh 
trí mhodhanna leictreonacha scaipthe eile 
de chuid Fís Eorpach arna mbainistiú ag an 
gCoimisiún.

(18) Chun oscailteacht agus 
trédhearcacht agus inrochtaineacht a 
áirithiú don chlár, ba cheart glaonna ar 
thograí ón gComhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta a fhoilsiú ar bhealach 
soláimhsithe freisin ar an tairseach aonair 
do rannpháirtithe chomh maith lena 
dhéanamh trí mhodhanna leictreonacha 
scaipthe eile de chuid Fís Eorpach arna 
mbainistiú ag an gCoimisiún. Ba cheart go 
mbeadh glaonna ar thograí tarraingteach 
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agus inrochtana do raon leathan taighde 
agus geallsealbhóirí tionscail, lena n-
áirítear FBManna. Ba cheart go 
bhfeabhsódh an Chomhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta a hidirphlé leis an 
tsochaí, go rachadh sí i mbun feachtais 
múscailte feasachta agus go ndéanfadh sí 
gníomhaíochtaí oideachasúla agus 
scaipthe a chur chun cinn i bpáirt le 
líonraí acadúla, eolaíochta agus eolais, 
comhpháirtithe sóisialta agus 
eacnamaíocha, na meáin, an tionscal, 
eagraíochtaí FBManna agus 
geallsealbhóirí eile.

Leasú 15

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) Ba cheart don Choimisiún 
meastóireacht eatramhach a dhéanamh 
tráth nach déanaí ná 2025, ina ndéanfar 
measúnú, go háirithe, ar cháilíocht agus 
éifeachtúlacht na Comhpháirtíochta 
Méadreolaíochta agus an dul chun cinn a 
dhéanfar maidir leis na cuspóirí a leagtar 
amach a ghnóthú agus ba cheart dó 
meastóireacht deiridh a dhéanamh tráth 
nach déanaí ná 2030 agus tuarascáil a 
ullmhú ar na meastóireachtaí sin,

(24) Ba cheart don Choimisiún 
meastóireacht eatramhach a dhéanamh 
tráth nach déanaí ná 2025, ina ndéanfar 
measúnú, go háirithe, ar cháilíocht agus 
éifeachtúlacht na Comhpháirtíochta 
Méadreolaíochta agus an dul chun cinn a 
dhéanfar maidir leis na cuspóirí a leagtar 
amach a ghnóthú agus ba cheart dó 
meastóireacht deiridh a dhéanamh tráth 
nach déanaí ná 2030, agus tuarascáil ar na 
meastóireachtaí sin a chur ar fáil go 
poiblí,

Leasú 16

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 24 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24a) Ba cheart an deis a bheith ag 
Parlaimint na hEorpa a iarraidh ar an 
gCoimisiún na tuarascálacha 
meastóireachta agus faisnéis ábhartha 
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eile maidir le gníomhaíochtaí na 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta a 
chur faoi bhráid an Choiste atá 
freagrach,

Leasú 17

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh aon Bhallstát seachas na 
Ballstáit sin a shonraítear i mír 1 agus aon 
tír eile atá comhlachaithe le Fís Eorpach 
páirt a ghlacadh sa Chomhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta, ar choinníoll go 
gcomhlíonann sí an coinníoll a leagtar 
amach in Airteagal 4(1), pointe (c). 
Measfar gur Stát Rannpháirteach í chun 
críocha an Chinnidh seo.

2. Féadfaidh aon Bhallstát seachas na 
Ballstáit sin a shonraítear i mír 1 agus aon 
tír eile atá comhlachaithe le Fís Eorpach 
páirt a ghlacadh sa Chomhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta, ar choinníoll go 
gcomhlíonann sé an coinníoll a leagtar síos 
in Airteagal 4(1), pointe (c) agus ar an 
gcoinníoll go n-áirithíonn sé saoirse 
taighde eolaíoch. Measfar gur Stát 
Rannpháirteach í chun críocha an Chinnidh 
seo.

Leasú 18

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfaidh aon tríú tír nach bhfuil 
comhlachaithe le Fís Eorpach páirt a 
ghlacadh sa Chomhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta, ar choinníoll go 
dtugann sí i gcrích comhaontú idirnáisiúnta 
le haghaidh comhar eolaíoch agus 
teicneolaíoch leis an Aontas ina leagtar 
amach téarmaí agus coinníollacha a 
rannpháirtíochta sa Chomhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta agus ar choinníoll go 
bhfaigheann sí formheas Choiste na 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta dá 
dtagraítear in Airteagal 13(3), pointe (f). 
Má chomhlíonann sí na coinníollacha sin, 
measfar gur Stát Rannpháirteach í chun 

3. Féadfaidh aon tríú tír nach bhfuil 
comhlachaithe le Fís Eorpach páirt a 
ghlacadh sa Chomhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta, ar choinníoll go 
dtugann sí i gcrích comhaontú idirnáisiúnta 
le haghaidh comhar eolaíochta agus 
teicneolaíochta leis an Aontas, comhaontú 
ina leagtar amach téarmaí agus 
coinníollacha a rannpháirtíochta sa 
Chomhpháirtíocht Mhéadreolaíochta, ar 
choinníoll go gcomhlíonann sí an 
coinníoll a leagtar síos in Airteagal 4(1), 
pointe (c) agus go n-áirithíonn sí saoirse 
taighde eolaíoch agus ar choinníoll go 
bhfaigheann sí formheas Choiste na 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta dá 
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críocha an Chinnidh seo. dtagraítear in Airteagal 13(3), pointe (f). 
Má chomhlíonann sí na coinníollacha sin, 
measfar gur Stát Rannpháirteach í chun 
críocha an Chinnidh seo.

Leasú 19

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) córas inbhuanaithe comhordaithe 
méadreolaíochta a fhorbairt ar an leibhéal 
Eorpach;

(a) córas inbhuanaithe comhordaithe 
méadreolaíochta den scoth a fhorbairt ar an 
leibhéal Eorpach chun cabhrú leis an 
mbearna infheistíochta idir an Eoraip 
agus a cuid iomaitheoirí domhanda a 
dhúnadh;

Leasú 20

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) a áirithiú go nglacann nuálaithe go 
díreach le cumais úrscothacha 
mhéadreolaíochta ina n-éiceachórais;

(b) a áirithiú go nglacann nuálaithe go 
forleathan le cumais úrscothacha 
mhéadreolaíochta ina n-éiceachórais agus 
tuilleadh lena gcois;

Leasú 21

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) tionchar na méadreolaíochta ar 
dhúshláin shochaíocha i ndáil le cur chun 
feidhme beartas, caighdeán agus rialachán 
chun go mbeidh siad oiriúnach dá 
bhfeidhm, an tionchar sin a mhéadú.

(c) tionchar na méadreolaíochta ar 
dhúshláin shochaíocha i ndáil le cur chun 
feidhme beartas, caighdeán agus rialachán 
digiteach, eacnamaíoch, tionsclaíoch agus 
comhshaoil chun go mbeidh siad oiriúnach 
dá bhfeidhm, an tionchar sin a mhéadú.
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Leasú 22

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cumais nua taighde a fhorbairt faoi 
2030, a fhorbrófar faoi chuimsiú Líonraí 
nua Eorpacha Méadreolaíochta agus a 
fheidhmíonn ó thaobh cumais chalabraithe 
agus tomhais ar a laghad chomh maith leis 
na hinstitiúidí méadreolaíochta is fearr 
lasmuigh de na Stáit Rannpháirteacha;

(a) cur le cumais nua taighde a 
fhorbairt faoi 2030, a fhorbrófar faoi 
chuimsiú Líonraí nua Eorpacha 
Méadreolaíochta agus a fheidhmíonn ó 
thaobh cumais chalabraithe agus tomhais ar 
a laghad chomh maith leis na hinstitiúidí 
méadreolaíochta is fearr lasmuigh de na 
Stáit Rannpháirteacha;

Leasú 23

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) tacú, faoi 2030, le díolacháin táirgí 
agus seirbhísí nua nuálacha trí chumais nua 
mhéadreolaíochta in 
eochairtheicneolaíochtaí atá ag teacht chun 
cinn a úsáid agus a ghlacadh;

(b) tacú, faoi 2030, le díolacháin táirgí 
agus seirbhísí nua nuálacha trí na cumais 
nua mhéadreolaíochta in 
eochairtheicneolaíochtaí atá ag teacht chun 
cinn agus in eochairtheicneolaíochtaí 
cumasúcháin a úsáid agus a ghlacadh;

Leasú 24

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) chun rannchuidiú le laghdú ar an 
mbearna scileanna sonracha ar fud an 
Aontais, cuidiú le heolas nua a fhorbairt, 
i gcomhthéacs na foghlama ar feadh an 
tsaoil agus scileanna le haghaidh 
acmhainní daonna a chur chun cinn, 
agus gabháil leis an gclaochlú sochaíoch, 
lena n-áirítear trí inniúlachtaí agus 
cumas don nuálaíocht a fheabhsú;
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Leasú 25

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) rannchuidiú go hiomlán agus go 
héifeachtach, faoi 2030, le dearadh agus 
cur chun feidhme caighdeáin agus 
rialacháin shonracha atá mar bhonn taca 
faoi bheartais phoiblí a thugann aghaidh ar 
dhúshláin shochaíocha.

(c) rannchuidiú go hiomlán agus go 
héifeachtach, faoi 2030, le dearadh agus 
cur chun feidhme caighdeáin agus 
rialacháin shonracha a bheidh mar bhonn 
taca faoi bheartais phoiblí a thabharfaidh 
aghaidh ar dhúshláin shochaíocha, 
eacnamaíocha agus chomhshaoil.

Leasú 26

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 2 – mír 3 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) leas a bhaint as acmhainneacht na 
méadreolaíochta i measc úsáideoirí 
deiridh, lena n-áirítear FBManna agus 
geallsealbhóirí tionsclaíocha, mar 
ionstraim lena gcuirtear le baint amach 
spriocanna an Aontais maidir leis na 
haistrithe digiteacha agus glasa.

Leasú 27

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ní mó ná ranníocaíochtaí na Stát 
Rannpháirteach leis an gComhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta, a bheidh i ranníocaíocht 
airgeadais an Aontais leis an 
gComhpháirtíocht Mhéadreolaíocht, lena 
n-áirítear leithreasuithe Chomhlachas 
Saorthrádála na hEorpa agus leithreasuithe 
tríú tíortha,. Suas le EUR 300 milliún a 

1. Ní mó ná ranníocaíochtaí na Stát 
Rannpháirteach leis an gComhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta, a bheidh i ranníocaíocht 
airgeadais an Aontais leis an 
gComhpháirtíocht Mhéadreolaíocht, lena 
n-áirítear leithreasuithe Chomhlachas 
Saorthrádála na hEorpa agus leithreasuithe 
tríú tíortha,. Suas le EUR 300 milliún a 
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bheith i ranníocaíocht airgeadais an 
Aontais chun teacht le ranníocaíochtaí na 
Stát Rannpháirteach a shonraítear in 
Airteagal 1(1).

bheith i ranníocaíocht airgeadais an 
Aontais chun teacht le ranníocaíochtaí na 
Stát Rannpháirteach a shonraítear in 
Airteagal 1(1). Déanfar ranníocaíocht an 
Aontais a chothromú go hiomchuí le 
ranníocaíochtaí ó thríú tíortha 
comhlachaithe breise atá rannpháirteach 
sa Chomhpháirtíocht Mhéadreolaíochta i 
gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán 
(AE) 2021/695, ar choinníoll go mbeidh 
an méid sin comhoiriúnaithe ar a laghad 
le ranníocaíocht na Stát Rannpháirteach.

Leasú 28

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Ní úsáidfear ranníocaíocht 
airgeadais an Aontais chun costais 
riaracháin na Comhpháirtíochta 
Méadreolaíochta a chumhdach.

5. Úsáidfear ranníocaíocht an Aontais 
chun costais riaracháin na 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta a 
chumhdach, suas le huasmhéid 5 % de 
ranníocaíocht airgeadais an Aontais dá 
dtagraítear i mír 1.

Leasú 29

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 3 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5a. Féadfar ranníocaíochtaí faoi 
chláir arna gcómhaoiniú ag CFRE, 
CSE+, EMFAF agus CETFT, mar aon 
leis an tSaoráid um Théarnamh agus um 
Athléimneacht, a mheas mar rannchuidiú 
ón mBallstát rannpháirteach leis an 
gComhpháirtíocht Mhéadreolaíochta, ar 
choinníoll go bhfuil forálacha ábhartha 
Rialachán (AE) 2021/1060 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle1a agus 
Rialacháin... [na rialacháin a bhaineann 
go sonrach leis na cistí] a chomhlíonadh. 
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Forbróidh an Coimisiún treoirlínte simplí 
agus praiticiúla chuige sin chun soiléiriú 
a dhéanamh ar an méid atá i gceist le 
ranníocaíocht airgeadais ó Stát 
Rannpháirteach leis an gComhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta.
_____________________
1a. Rialachán (AE) 2021/1060 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 24 Meitheamh 2021 lena 
leagtar síos forálacha coiteanna maidir le 
Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, 
Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste 
Comhtháthaithe, an Ciste um Aistriú Cóir 
agus an Ciste Eorpach Muirí, Iascaigh 
agus Dobharshaothraithe agus rialacha 
airgeadais maidir leis na cistí sin agus 
maidir leis an gCiste um Thearmann, 
Imirce agus Lánpháirtíocht, an Ciste 
Slándála Inmheánaí agus an Ionstraim le 
haghaidh tacaíocht airgeadais don 
Bhainistiú Teorainneacha agus don 
Bheartas Víosa (IO L 231, 30.6.2021, lch. 
159).

Leasú 30

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 5 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Cumhdóidh na ranníocaíochtaí 
airgeadais nó ranníocaíochtaí comhchineáil 
dá dtagraítear i mír 2, pointe (b) na costais 
a thabhóidh na Stáit Rannpháirteacha i 
ndáil le costais riaracháin EURAMET 
maidir leis an gComhpháirtíocht a chur 
chun feidhme.

4. Cumhdóidh na ranníocaíochtaí 
airgeadais nó ranníocaíochtaí comhchineáil 
dá dtagraítear i mír 2, pointe (b) na costais 
a thabhóidh na Stáit Rannpháirteacha i 
ndáil le costais riaracháin EURAMET 
maidir leis an gComhpháirtíocht a chur 
chun feidhme. Ní rachaidh na costais 
riaracháin sin de chuid EURAMET thar 
5 % de bhuiséad iomlán na 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta.

Leasú 31
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Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 5 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. D’fhonn na ranníocaíochtaí 
comhchineáil dá dtagraítear i mír 2, 
pointí (a) agus (b) a luacháil, cinnfear na 
costais i gcomhréir le gnáthchleachtais 
cuntasaíochta na Stát Rannpháirteach nó na 
gcomhlachtaí náisiúnta cistiúcháin lena 
mbaineann, le caighdeáin cuntasaíochta 
infheidhme an Stáit Rannpháirtigh ina 
bhfuil na comhlachtaí náisiúnta cistiúcháin 
lena mbaineann bunaithe agus leis na 
Caighdeáin Chuntasaíochta Idirnáisiúnta is 
infheidhme agus na Caighdeáin 
Tuairiscithe Airgeadais Idirnáisiúnta. 
Déanfaidh iniúchóir neamhspleách a 
cheapfaidh na Stáit Rannpháirteacha nó na 
comhlachtaí náisiúnta cistiúcháin lena 
mbaineann na costais a dheimhniú. I gcás 
ina mbeadh aon éiginnteacht ann de 
bharr an deimhniúcháin, féadfaidh 
EURAMET an modh luachála a fhíorú. I 
gcás ina mbeadh éiginnteacht ann fós, 
féadfaidh EURAMET iniúchadh a 
dhéanamh ar an modh luachála.

5. Chun críche na ranníocaíochtaí 
comhchineáil dá dtagraítear i mír 2, pointe 
(a) agus pointe (b) den Airteagal seo a 
luacháil, cinnfear na costais i gcomhréir le 
cur chuige comhchuibhithe, le critéir 
agus próisis le bunú ag an gCoiste 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta i 
gcomhréir le hAirteagal 14 den Rialachán 
seo. A mhéid is féidir, comhlíonfaidh 
tuairisciú na gcostas na nósanna 
imeachta tuairiscithe a leagtar síos i 
Rialachán (AE) 2021/695, agus 
gnáthchleachtais chuntasaíochta na Stát 
Rannpháirteach nó na gcomhlachtaí 
cistiúcháin náisiúnta lena mbaineann á 
gcur san áireamh, caighdeáin 
chuntasaíochta is infheidhme an Stáit 
Rannpháirtigh ina bhfuil na comhlachtaí 
cistiúcháin náisiúnta lena mbaineann 
bunaithe agus na Caighdeáin Idirnáisiúnta 
Chuntasaíochta agus na Caighdeáin 
Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais is 
infheidhme. Déanfaidh iniúchóir 
neamhspleách a cheapfaidh na Stáit 
Rannpháirteacha nó na comhlachtaí 
náisiúnta cistiúcháin lena mbaineann na 
costais a dheimhniú.

Leasú 32

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 6 – mír 1 – pointe a – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) gníomhaíochtaí indíreacha de réir 
bhrí Airteagal 2, pointe 25 de Rialachán 
(AE) [XXX] [Rialachán maidir le Fís 
Eorpach] agus, i gcomhréir le hAirteagal 7 
den Chinneadh seo, a dhéanann 
EURAMET iad a chistiú go príomha i 
bhfoirm deontas i ndiaidh glaonna oscailte 
iomaíocha trasnáisiúnta a eagróidh 

(a) gníomhaíochtaí indíreacha de réir 
bhrí Airteagal 2, pointe 25 de Rialachán 
(AE) 2021/695 agus, i gcomhréir le 
hAirteagal 7 den Chinneadh seo, a 
dhéanann EURAMET iad a chistiú go 
príomha i bhfoirm deontas i ndiaidh 
ghlaonna oscailte, trédhearcacha agus 
iomaíocha trasnáisiúnta a eagróidh 
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EURAMET, agus ar a n-áirítear na 
gníomhaíochtaí seo a leanas:

EURAMET, agus ar a n-áirítear na 
gníomhaíochtaí seo a leanas:

Leasú 33

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 6 – mír 2 – pointe a – fleasc 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— (ii) taighde méadreolaíochta chun 
réitigh ar dhúshláin shochaíocha a 
sholáthar, ag díriú ar rannchuidithe le 
cúrsaí fuinnimh, sláinte agus aeráide agus 
chun tionscadail a fhorbairt i líonraí 
sonracha Eorpacha méadreolaíochta a 
thugann aghaidh ar na dúshláin sin;

— (ii) taighde méadreolaíochta chun 
réitigh a sholáthar ar dhúshláin 
shochaíocha, eacnamaíocha agus 
chomhshaoil lena ndírítear ar rannchuidiú 
le teicneolaíochtaí agus nuálaíochtaí 
inbhuanaithe in earnálacha an fhuinnimh 
agus na seirbhísí digiteacha, sa tsláinte, sa 
chomhshaol agus san aeráid agus chun 
tionscadail a fhorbairt i líonraí sonracha 
Eorpacha méadreolaíochta a thugann 
aghaidh ar na dúshláin sin;

Leasú 34

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 6 – mír 3 – pointe a – fleasc 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— (iii) taighde chun ionstraimíocht 
nua tomhais a fhorbairt dírithe ar ghlacadh 
tionsclaíoch teicneolaíochtaí 
méadreolaíochta chun an nuálaíocht sa 
tionscal a spreagadh;

— (iii) taighde chun ionstraimíocht 
tomhais nua a fhorbairt lena ndírítear ar 
ghlacadh tionsclaíoch agus tráchtála 
Eorpach na dteicneolaíochtaí 
méadreolaíocha chun nuálaíocht a 
spreagadh in earnáil na tionsclaíochta;

Leasú 35

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 6 – mír 4 – pointe a – fleasc 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— (iv) taighde agus forbairt 
réamhnormatach agus chomhnormatach 

— (iv) taighde agus forbairt ar an 
méadreolaíocht réamhnormatach agus 
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mhéadreolaíochta chun tacú le cur chun 
feidhme beartais agus rialacháin agus dlús 
a chur le margaíocht níos tapa ar thabhairt 
isteach táirgí agus seirbhísí nuálacha ar an 
margadh;

chomhnormatach chun tacú le cur chun 
feidhme beartais, rialacháin agus dlús a 
chur le tabhairt isteach an mhargaidh agus 
glacadh sóisialta táirgí agus seirbhísí 
nuálacha inbhuanaithe;

Leasú 36

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 6 – mír 1 – pointe b – fleasc 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- (iva) malartú dea-chleachtas 
maidir le taighde méadreolaíochta a 
dhéantar ar an leibhéal náisiúnta;

Leasú 37

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 6 – mír 1 – pointe b – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) gníomhaíochtaí arna gcistiú ag na 
Stáit Rannpháirteacha gan ranníocaíocht 
airgeadais an Aontais dá dtagraítear in 
Airteagal 3, ar a n-áirítear gníomhaíochtaí 
fothaithe cumais méadreolaíochta ar 
leibhéil éagsúla teicneolaíochta a bhfuil sé 
mar aidhm acu córas cothrom comhtháite 
méadreolaíochta a chur ar bun sna Stáit 
Rannpháirteacha chun é a chur ar a gcumas 
a gcumais eolaíocha agus teicniúla sa 
mhéadreolaíocht a fhorbairt, agus lena n-
áirítear gníomhaíochtaí nach roghnaítear ó 
na glaonna ar thograí ar a dtugtar tuairisc i 
bpointe (a), agus a leagtar amach sna cláir 
oibre bhliantúla, lena n-áirítear aon cheann 
de na gníomhaíochtaí a leanas:

(b) gníomhaíochtaí arna gcistiú ag na 
Stáit Rannpháirteacha gan ranníocaíocht 
airgeadais an Aontais dá dtagraítear in 
Airteagal 3, ar a n-áirítear gníomhaíochtaí 
fothaithe cumais méadreolaíochta ar 
leibhéil éagsúla teicneolaíochta a bhfuil sé 
mar aidhm acu córas cothrom comhtháite 
méadreolaíochta atá chomh forleathan 
agus is féidir a chur ar bun sna Stáit 
Rannpháirteacha chun é a chur ar a gcumas 
a gcumais eolaíocha agus teicniúla sa 
mhéadreolaíocht a fhorbairt, agus lena n-
áirítear gníomhaíochtaí nach roghnaítear ó 
na glaonna ar thograí ar a dtugtar tuairisc i 
bpointe (a), agus a leagtar amach sna cláir 
oibre bhliantúla, lena n-áirítear aon cheann 
de na gníomhaíochtaí a leanas:

Leasú 38
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Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 6 – mír 1 – pointe b – fleasc 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— (ii) gníomhaíochtaí chun torthaí 
taighde méadreolaíochta a scaipeadh agus a 
úsáid;

— (ii) gníomhaíochtaí chun torthaí 
taighde méadreolaíochta a scaipeadh agus a 
shaothrú, lena n-áirítear torthaí sa 
tionscal agus ag FBManna, chomh 
forleathan agus is féidir san Eoraip, a 
bhfuil sé mar aidhm leo infheictheacht 
ghníomhaíochtaí EURAMET don phobal 
a mhéadú ar bhealach atá soláimhsithe 
don úsáideoir;

Leasú 39

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 6 – mír 1 – pointe b – fleasc 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- (iia) gníomhaíochtaí chun 
feasacht a mhúscailt agus chun 
gníomhaíochtaí agus feachtais 
oideachasúla agus scaipthe a chur chun 
cinn, faisnéis iomchuí a sholáthar ar a 
suíomh gréasáin agus doiciméadacht 
ábhartha a fhoilsiú; 

Leasú 40

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 6 – mír 1 – pointe b – fleasc 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— (iv) eagrú gníomhaíochtaí 
seachtracha scaipthe agus aistrithe eolais 
chun an Chomhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta a chur chun cinn agus a 
tionchar a uasmhéadú.

— (iv) eagrú gníomhaíochtaí 
seachtracha scaipthe agus aistrithe eolais 
chun an Chomhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta a chur chun cinn chomh 
forleathan agus is féidir san Eoraip, chun 
a tionchar a uasmhéadú.
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Leasú 41

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Sula ndéanfar ábhar gach glao ar 
thograí dá dtagraítear i mír 1, pointe (a) a 
shainaithint, iarrfaidh EURAMET ar 
dhaoine aonair nó ar eagraíochtaí ó phobal 
taighde na méadreolaíochta agus ón 
slabhra ginearálta luacha méadreolaíochta 
ábhair thaighde féideartha a mholadh.

2. Sula ndéanfar ábhar gach glao ar 
thograí dá dtagraítear i mír 1, pointe (a) a 
shainaithint, iarrfaidh EURAMET go 
poiblí ar dhaoine aonair nó ar eagraíochtaí 
lena n-áirítear FBManna, agus ar an 
slabhra ginearálta luacha méadreolaíochta 
ábhair thaighde féideartha a mholadh ar 
bhealach trédhearcach. Déanfar an clár 
oibre, liosta na rannpháirtithe agus 
miontuairiscí a fhoilsiú go tráthúil ar a 
láithreán gréasáin.

Leasú 42

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 7 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Déanfaidh EURAMET faireachán 
ar chur chun feidhme gach gníomhaíochta 
a áirítear sa chlár oibre bliantúil agus 
cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid an 
Choimisiúin gach bliain.

7. Déanfaidh EURAMET faireachán 
ar chur chun feidhme gach gníomhaíochta 
a áirítear sa chlár oibre bliantúil agus 
cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid an 
Choimisiúin gach bliain gan cur le 
hualach riaracháin na dtairbhithe. 
Cuirfear an tuarascáil bhliantúil ar fáil 
go poiblí ar shuíomh gréasáin 
EURAMET ar bhealach tráthúil.

Leasú 43

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 8 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Rialacha maidir le rannpháirtíocht agus 
leathadh

Rialacha maidir le rannpháirtíocht, 
eolaíocht oscailte agus leathadh
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Leasú 44

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 8 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcomhréir le hAirteagal 13(1) den 
Rialachán maidir le Fís Eorpach, i 
gcásanna a bhfuil údar iomchuí leo, féadfar 
foráil a dhéanamh sa chlár oibre bliantúil 
maidir le ról an chomhordaitheora i 
ngníomhaíochtaí indíreacha a shrianadh do 
NMInna agus DInna na Stát 
Rannpháirteach chun a áirithiú go 
mbainfear amach cuspóirí agus spriocanna 
ranníocaíochta na Stát Rannpháirteach.

2. Beidh na gníomhaíochtaí uile dá 
dtagraítear in Airteagal 6(1), pointe (a) 
faoi réir rialacha Fís Eorpach maidir le 
rannpháirtíocht agus scaipeadh, amhail a 
leagtar síos i Rialachán (AE) 2021/695. 
Rud eile de, i gcomhréir le 
hAirteagal 13(1) de Rialachán (EU) 
2021/695, i gcásanna a bhfuil údar iomchuí 
leo, agus tar éis dul i gcomhairle leis an 
nGrúpa Stiúrtha, féadfar foráil a 
dhéanamh sa chlár oibre bliantúil maidir le 
ról an chomhordaitheora i ngníomhaíochtaí 
indíreacha a shrianadh do NMInna agus 
DInna na Stát Rannpháirteach chun a 
áirithiú go mbainfear amach cuspóirí agus 
spriocanna ranníocaíochta na Stát 
Rannpháirteach.

Leasú 45

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 8 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Áiritheoidh EURAMET 
idirghníomhaíochtaí iomchuí le NMInna 
agus DInna sna gníomhaíochtaí indíreacha 
dá dtagraítear in Airteagal 6(1), pointe (a), 
de réir an ainmniúcháin ag an údarás 
náisiúnta iomchuí. Spreagfaidh 
EURAMET rannpháirtíocht eintiteas eile i 
ngach glao freisin, agus tacóidh sé leis an 
rannpháirtíocht sin.

3. Áiritheoidh EURAMET 
idirghníomhaíochtaí iomchuí le NMInna 
agus DInna sna gníomhaíochtaí indíreacha 
dá dtagraítear in Airteagal 6(1), pointe (a), 
de réir an ainmniúcháin ag an údarás 
náisiúnta iomchuí. Spreagfaidh 
EURAMET rannpháirtíocht eintiteas eile, 
lena n-áirítear FBManna, i ngach glao 
freisin, agus tacóidh sé leis an 
rannpháirtíocht sin.
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Leasú 46

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Mura ndéanann na Stáit 
Rannpháirteacha ranníocaíocht le maoiniú 
na Comhpháirtíochta Méadreolaíochta, 
mura ndéanann siad ach ranníocaíocht i 
bpáirt, nó mura dtugann siad urraim do na 
tráthchláir maidir leis na ranníocaíochtaí dá 
dtagraítear in Airteagal 5, féadfaidh an 
Coimisiún ranníocaíocht airgeadais an 
Aontais dá dtagraítear in Airteagal 3 a 
fhoirceannadh, a laghdú go comhréireach 
nó a chur ar fionraí. Ní chuirfidh cinneadh 
an Choimisiúin cosc ar aisíocaíocht na 
gcostas incháilithe a bheidh tabhaithe 
cheana féin ag na Stáit Rannpháirteacha 
sula gcuirtear an cinneadh chun 
ranníocaíocht airgeadais an Aontais a 
fhoirceannadh, a laghdú go comhréireach 
nó a chur ar fionraí in iúl don 
Chomhpháirtíocht Mhéadreolaíochta.

2. Mura ndéanann na Stáit 
Rannpháirteacha ranníocaíocht le maoiniú 
na Comhpháirtíochta Méadreolaíochta, 
mura ndéanann siad ach ranníocaíocht i 
bpáirt, nó mura dtugann siad urraim do na 
tráthchláir maidir leis na ranníocaíochtaí dá 
dtagraítear in Airteagal 5, féadfaidh an 
Coimisiún ranníocaíocht airgeadais an 
Aontais dá dtagraítear in Airteagal 3 a 
fhoirceannadh, a laghdú go comhréireach 
nó, mar rogha dheireanach, é a chur ar 
fionraí. Ní chuirfidh cinneadh an 
Choimisiúin cosc ar aisíocaíocht na gcostas 
incháilithe a bheidh tabhaithe cheana féin 
ag na Stáit Rannpháirteacha sula gcuirtear 
an cinneadh chun ranníocaíocht airgeadais 
an Aontais a fhoirceannadh, a laghdú go 
comhréireach nó a chur ar fionraí in iúl don 
Chomhpháirtíocht Mhéadreolaíochta.

Leasú 47

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 11 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh EURAMET iniúchtaí ex 
post ar chaiteachas ar ghníomhaíochtaí 
indíreacha dá dtagraítear in Airteagal 6(1), 
pointe (a) i gcomhréir le hAirteagal 48 de 
Rialachán ...[Fís Eorpach](AE) [XXX] [].

1. Déanfaidh EURAMET iniúchtaí ex 
post ar chaiteachas ar ghníomhaíochtaí 
indíreacha dá dtagraítear in Airteagal 6(1), 
pointí (a) agus (b) i gcomhréir le 
hAirteagal 48 de Rialachán (AE) 2021/695.
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Leasú 48

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 11 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Chun críche simpliú riaracháin do 
na tairbhithe, déanfar iniúchtaí dúbailte a 
sheachaint agus beidh rialacha 
iniúchóireachta soiléir, comhsheasmhach 
agus comhleanúnach.

Leasú 49

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Déanfar prionsabal na 
cothromaíochta inscne a urramú i 
gcomhdhéanamh na gcomhlachtaí a 
rialaíonn an Chomhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta.

Leasú 50

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Bainisteoidh Coiste na 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta an 
Chomhpháirtíocht Mhéadreolaíochta chun 
a áirithiú go gcomhlíonann an 
Chomhpháirtíocht Mhéadreolaíochta mar a 
fhorghníomhaítear í, go gcomhlíonann sí a 
cuspóirí.

1. Bainisteoidh Coiste na 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta an 
Chomhpháirtíocht Mhéadreolaíochta ar 
bhealach trédhearcach, agus é á áirithiú 
go gcomhlíonann an Chomhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta mar a fhorghníomhaítear 
í, go gcomhlíonann sí a cuspóirí.

Leasú 51

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 14 – mír 3 – pointe a
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) glacfaidh sé cinntí ar an gclár oibre 
straitéiseach taighde agus nuálaíochta;

(a) glacfaidh sé cinntí ar an gclár oibre 
straitéiseach taighde agus nuálaíochta agus 
cuirfidh sé ar fáil go poiblí iad;

Leasú 52

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 14 - mír 3 - pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) glacfaidh sé an clár oibre bliantúil 
tar éis formheas an Choimisiúin a fháil 
agus tar éis dul i gcomhairle leis an nGrúpa 
Stiúrtha dá dtagraítear in Airteagal 15;

(c) glacfaidh sé an clár oibre bliantúil, 
agus cuirfidh sé ar fáil go poiblí é, tar éis 
formheas an Choimisiúin a fháil agus tar 
éis dul i gcomhairle leis an nGrúpa Stiúrtha 
dá dtagraítear in Airteagal 15;

Leasú 53

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 14 – mír 3 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) glacfaidh sé cinntí maidir le roghnú 
na dtionscadal atá le cistiú de réir na liostaí 
tosaíochta tar éis na meastóireachtaí ar an 
nglao ar thograí dá dtagraítear in 
Airteagal 6(1), pointe (a);

(d) glacfaidh sé cinntí maidir le roghnú 
na dtionscadal atá le cistiú de réir na liostaí 
tosaíochta tar éis na meastóireachtaí ar an 
nglao ar thograí dá dtagraítear in 
Airteagal 6(1), pointe (a), ar luach é a 
thugann urraim d’inscne agus 
d’éagsúlacht gheografach agus, chomh 
maith leis sin, do rannpháirtíocht 
FBManna, i gcomhréir le hAirteagal 28 
de Rialachán (AE) 2021/695.
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Leasú 54

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 14 – mír 3 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) bearta a ghlacadh chun daoine 
nua – FBManna, ollscoileanna agus 
eagraíochtaí taighde go háirithe – a 
mhealladh isteach i ngníomhaíochtaí 
agus i ngníomhartha na 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta;

Leasú 55

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 14 – mír 3 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) formheasfaidh sé rannpháirtíocht 
aon tríú tír nach bhfuil comhlachaithe le 
Fís Eorpach sa Chomhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta, ar choinníoll go bhfuil 
comhaontú idirnáisiúnta leis an Aontas, 
dá dtagraítear in Airteagal 1(3), tugtha i 
gcrích ag an tríú tír sin.

(f) formheasfaidh sé rannpháirtíocht 
aon tríú tír nach bhfuil comhlachaithe le 
Fís Eorpach sa Chomhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta, ar choinníoll go 
gcomhlíonann an tríú tír sin na 
coinníollacha dá dtagraítear in 
Airteagal 1(3).

Leasú 56

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 14 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Beidh stádas breathnóra ag an 
gCoimisiún i gcruinnithe Choiste na 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta. 
Éileofar toiliú an Choimisiúin roimh ré, 
áfach, ar ghlacadh an chláir oibre bliantúil 
ag Coiste na Comhpháirtíochta 
Méadreolaíochta. Tabharfaidh Coiste na 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta 
cuireadh don Choimisiún freastal ar a 
chruinnithe agus seolfaidh sé gach 
doiciméad ábhartha chuig an gCoimisiún. 

4. Beidh stádas breathnóra ag an 
gCoimisiún i gcruinnithe Choiste na 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta. 
Éileofar toiliú an Choimisiúin roimh ré, 
áfach, ar ghlacadh an chláir oibre bliantúil 
ag Coiste na Comhpháirtíochta 
Méadreolaíochta. Tabharfaidh Coiste na 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta 
cuireadh don Choimisiún freastal ar a 
chruinnithe agus seolfaidh sé gach 
doiciméad ábhartha chuig an gCoimisiún. 
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Féadfaidh an Coimisiún páirt a ghlacadh i 
bplé Choiste na Comhpháirtíochta 
Méadreolaíochta.

Féadfaidh an Coimisiún páirt a ghlacadh i 
bplé Choiste na Comhpháirtíochta 
Méadreolaíochta. Déanfar an 
dréachtchlár oibre, na rannpháirtithe 
agus miontuairiscí na gcruinnithe den 
Choiste Comhpháirtíochta 
Méadreolaíochta a chur ar fáil go poiblí 
ar bhealach tráthúil ar shuíomh gréasáin 
EURAMET.

Leasú 57

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 15 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Bunóidh an Coimisiún Grúpa 
Stiúrtha. Comhlacht comhairleach leis an 
gComhpháirtíocht Mhéadreolaíochta a 
bheidh sa Ghrúpa Stiúrtha agus tabharfaidh 
sé comhairle don Chomhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta maidir leis na 
tosaíochtaí atá ag teacht chun cinn le 
haghaidh taighde méadreolaíochta ar an 
leibhéal Eorpach. Déanfaidh sé na nithe 
seo a leanas go háirithe:

1. Bunóidh an Coimisiún Grúpa 
Stiúrtha lena n-áiritheofar ionadaíocht 
gheografach agus cothromaíocht inscne 
agus lena ndéanfar clúdach cothrom den 
inniúlacht agus den saineolas is gá. 
Comhlacht comhairleach leis an 
gComhpháirtíocht Mhéadreolaíochta a 
bheidh sa Ghrúpa Stiúrtha agus tabharfaidh 
sé comhairle don Chomhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta maidir leis na 
tosaíochtaí atá ag teacht chun cinn le 
haghaidh taighde méadreolaíochta ar an 
leibhéal Eorpach agus maidir le conas 
tionchar a chuid taighde ar thionscal, ar 
gheilleagar agus ar shochaí na hEorpa a 
mhéadú. Déanfaidh sé na nithe seo a 
leanas go háirithe:

Leasú 58

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 15 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) teicneolaíochtaí agus margaí atá ag 
teacht chun cinn ina bhféadfadh taighde 
méadreolaíochta a bheith ábhartha amach 
anseo a shainaithint;

(a) teicneolaíochtaí, nuálaíochtaí agus 
margaí agus feidhmchláir thionsclaíocha 
atá ag teacht chun cinn a shainaithint i gcás 
ina bhféadfadh an taighde agus an 
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nuálaíocht méadreolaíochta a bheith 
ábhartha amach anseo;

Leasú 59

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 15 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) réimsí taighde a rannchuidíonn le 
feidhmiú réidh an mhargaidh aonair a 
shainaithint, lena n-áirítear le rialacháin 
agus caighdeáin ábhartha;

(b) réimsí taighde a shainaithint a 
chuireann le feidhmiú rianúil an mhargaidh 
aonair agus le sprioc an Aontais an 
aeráidneodracht a bhaint amach faoi 
2050 ar a dhéanaí, lena n-áirítear maidir le 
rialacháin agus caighdeáin ábhartha;

Leasú 60

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 15 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is é a bheidh sa Ghrúpa Stiúrtha 12 
chomhalta: 

2. Is é a bheidh sa Ghrúpa Stiúrtha 18 
chomhalta: 

Leasú 61

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 15 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) cúigear ionadaithe ar 
chomhpháirtíochtaí difriúla Eorpacha arna 
mbunú i gcomhréir le Rialachán [(AE) 
[XXX][Fís Eorpach] agus comhpháirtithe 
príobháideacha a dhéanann ionadaíocht 
ar an tionscal. Ainmneoidh an Coimisiún 
na hionadaithe ar bhealach oscailte 
trédhearcach;

(b) cúigear ionadaithe ar 
chomhpháirtíochtaí difriúla Eorpacha arna 
mbunú i gcomhréir le Rialachán (AE) 
2021/695. Ainmneoidh an Coimisiún na 
hionadaithe ar bhealach oscailte 
trédhearcach, lena n-áiritheofar 
éagsúlacht saineolais agus cúlra;



RR\1236948GA.docx 35/46 PE692.641v02-00

GA

Leasú 62

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 15 – mír 2 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) seisear ionadaithe ó chomhphobal 
eolaíoch na hEorpa, arna gceapadh ag an 
gCoimisiún tar éis próiseas oscailte agus 
trédhearcach, bunaithe ar ghlao ar léiriú 
spéise, lena n-áiritheofar ionadaíocht 
gheografach agus chothrom idir fir agus 
mná, lena gcumhdófar na hinniúlachtaí 
agus an saineolas is gá maidir leis na 
réimsí teicniúla ábhartha agus lena 
ndírítear ar mholtaí neamhspleácha a 
dhéanamh bunaithe ar an eolaíocht;

Leasú 63

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 15 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Tabharfaidh na hionadaithe ó 
phobal eolaíochta na hEorpa, lena n-
áirítear ó eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta, comhairle maidir leis na 
tosaíochtaí eolaíocha a dtabharfar 
aghaidh orthu sa chlár oibre, cuirfidh 
siad comhairle agus anailís 
neamhspleách ar fáil maidir le 
saincheisteanna sonracha de réir mar a 
iarrfaidh an Coiste Comhpháirtíochta 
Méadreolaíochta iad, déanfaidh siad 
meastóireacht ar na torthaí ó 
ghníomhartha teicneolaíochta agus 
nuálaíochta arna gcistiú ag an 
gComhpháirtíocht Mhéadreolaíochta 
agus déanfaidh siad faireachán ar éachtaí 
eolaíocha in earnálacha cóngaracha.

Leasú 64
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Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 15 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Cuirfear gach moladh a 
dhéanfaidh an Grúpa Stiúrtha ar fáil go 
poiblí.

Leasú 65

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 17 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa a 
iarraidh ar an gCoimisiún na 
tuarascálacha meastóireachta agus 
faisnéis ábhartha eile maidir le 
gníomhaíochtaí na Comhpháirtíochta 
Méadreolaíochta a chur faoi bhráid an 
Choiste atá freagrach.

Leasú 66

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 18 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh an Coimisiún 
meastóireacht eatramhach agus 
meastóireacht deiridh ar an 
gComhpháirtíocht Mhéadreolaíochta faoi 
chuimsiú mheastóireachtaí Fís Eorpach, 
amhail a shonraítear in Airteagal 47 de 
Rialachán (AE) ....  [Fís Eorpach].

1. Déanfaidh an Coimisiún 
meastóireacht eatramhach agus 
meastóireacht deiridh ar an 
gComhpháirtíocht Mhéadreolaíochta faoi 
chuimsiú mheastóireachtaí Fís Eorpach, 
mar a shonraítear in Airteagal 47 de 
Rialachán (AE) 2021/695, le cúnamh ó 
shaineolaithe neamhspleácha 
seachtracha a roghnófar ar bhonn próisis 
atá oscailte agus trédhearcach.
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Leasú 67

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 18 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar scrúdú sna meastóireachtaí 
ar conas a chomhlíonann an 
Chomhpháirtíocht Mhéadreolaíochta a 
misean agus cuspóirí, cumhdófar gach 
gníomhaíocht dá cuid agus déanfar 
meastóireacht ar a breisluach Eorpach, 
éifeachtacht, agus éifeachtúlacht, lena n-
áirítear a hoscailteacht agus a 
trédhearcacht, ar ábharthacht na 
ngníomhaíochtaí a shaothraítear agus a 
gcomhleanúnachas agus/nó comhlántachtaí 
le beartais ábhartha réigiúnacha, náisiúnta 
agus de chuid an Aontais, lena n-áirítear 
sineirgí le codanna eile de Fís Eorpach 
(amhail misin, braislí nó cláir théamacha 
nó shonracha). Cuirfear san áireamh sna 
meastóireachtaí tuairimí na bpáirtithe 
leasmhara, ar an leibhéal Eorpach agus ar 
an leibhéal náisiúnta araon, agus i gcás 
inarb ábhartha, cuirfear san áireamh iontu 
freisin measúnú ar thionchair 
fhadtéarmacha eolaíochta, sochaíocha, 
eacnamaíocha agus teicneolaíochtaí na 
dtionscnamh roimhe sin. Áireofar leo, i 
gcás inarb ábhartha, measúnú ar an modh 
idirghabhála beartais is éifeachtaí le 
haghaidh aon ghnímh sa todhchaí, chomh 
maith le hábharthacht agus 
comhleanúnachas aon athnuachan a 
fhéadfar a dhéanamh ar an 
gComhpháirtíocht Mhéadreolaíochta, i 
bhfianaise na dtosaíochtaí beartais 
foriomlán agus an tírdhreach tacaíochta 
taighde agus nuálaíochta, lena n-áirítear an 
suíomh i gcomparáid le tionscnaimh eile a 
dtacaítear leo trí chlár réime Fís Eorpach.

2. Déanfar scrúdú sna meastóireachtaí 
ar conas a chomhlíonann an 
Chomhpháirtíocht Mhéadreolaíochta a 
misean agus cuspóirí, cumhdófar gach 
gníomhaíocht dá cuid agus déanfar 
meastóireacht ar a breisluach Eorpach, 
éifeachtacht, agus éifeachtúlacht, lena n-
áirítear a hoscailteacht agus a 
trédhearcacht, ar ábharthacht na 
ngníomhaíochtaí a shaothraítear, lena n-
áirítear i dtionscal agus ag FBManna, 
agus a gcomhleanúnachas agus/nó 
comhlántachtaí le beartais ábhartha 
réigiúnacha, náisiúnta agus de chuid an 
Aontais, lena n-áirítear sineirgí le codanna 
eile de Fís Eorpach (amhail 
comhpháirtíochtaí eile, misin, braislí nó 
cláir théamacha nó shonracha). Chuige sin, 
forbróidh an Coimisiún treoirlínte 
soiléire, simplí agus nithiúla chun na 
cineálacha éagsúla sineirgí a achtú 
(eadhon aistriú acmhainní, cistiú 
malartach, cistiú carnach agus cistiú 
comhtháite). Cuirfear san áireamh sna 
meastóireachtaí tuairimí na bpáirtithe 
leasmhara, ar an leibhéal Eorpach agus ar 
an leibhéal náisiúnta araon, agus i gcás 
inarb ábhartha, cuirfear san áireamh iontu 
freisin measúnú ar thionchair 
fhadtéarmacha eolaíochta, sochaíocha, 
eacnamaíocha, chomhshaoil agus 
teicneolaíochtaí na dtionscnamh roimhe 
sin. Áireofar leo, i gcás inarb ábhartha, 
measúnú ar an modh idirghabhála beartais 
is éifeachtaí le haghaidh aon ghnímh sa 
todhchaí, chomh maith le hábharthacht 
agus comhleanúnachas aon athnuachan a 
fhéadfar a dhéanamh ar an 
gComhpháirtíocht Mhéadreolaíochta, i 
bhfianaise na dtosaíochtaí beartais 
foriomlán agus an tírdhreach tacaíochta 
taighde agus nuálaíochta, lena n-áirítear an 
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suíomh i gcomparáid le tionscnaimh eile a 
dtacaítear leo trí chlár réime Fís Eorpach. 
Trí na meastóireachtaí sin a dhéanamh, 
déanfaidh an Coimisiún an tionchar 
riarachán ar an gComhpháirtíocht 
Mhéadreolaíochta a bhreithniú go 
hiomlán agus déanfaidh sé a dhícheall an 
t-ualach riaracháin a laghdú agus a 
áirithiú go gcoinnítear an próiseas 
meastóireachta simplí agus lán-
trédhearcach.

Leasú 68

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 18 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Foilseoidh an Coimisiún torthaí 
agus conclúidí na meastóireachtaí, 
scaipfidh sé iad agus cuirfidh sé faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa iad.

Leasú 69

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 19 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1 a. Cuirfidh EURAMET isteach 
faisnéis maidir le tograí a thíolacfar agus 
a mhaoineofar de chuid na 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta sa 
bhunachar sonraí aonair le haghaidh Fís 
Eorpach arna bhunú de bhun Airteagal 
50 de Rialachán (AE) 2021/695.

Leasú 70

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 20 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Gan dochar d’Airteagal 17, áiritheoidh 
EURAMET go dtabharfar cosaint 
d’fhaisnéis rúnda a bhféadfadh nochtadh na 
faisnéise sin lasmuigh d’institiúidí Aontais 
agus comhlachtaí, oifigí nó 
gníomhaireachtaí eile an Aontais, damáiste 
a dhéanamh do leasanna a chomhaltaí nó 
do na rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí na 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta. 
Áirítear le faisnéis rúnda den sórt sin 
faisnéis phearsanta, tráchtála, faisnéis 
íogair neamh-rúnaicmithe agus faisnéis 
rúnaicmithe, ach níl an fhaisnéis sin 
teoranta do na nithe céanna.

Gan dochar d’Airteagal 17, áiritheoidh 
EURAMET go dtabharfar cosaint 
d’fhaisnéis rúnda a bhféadfadh nochtadh na 
faisnéise sin lasmuigh d’institiúidí Aontais 
agus comhlachtaí, oifigí nó 
gníomhaireachtaí eile an Aontais, damáiste 
a dhéanamh do leasanna a chomhaltaí nó 
do na rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí na 
Comhpháirtíochta Méadreolaíochta. 
Áirítear le faisnéis rúnda den sórt sin 
faisnéis phearsanta, tráchtála, faisnéis 
íogair neamh-rúnaicmithe agus faisnéis 
rúnaicmithe, ach níl an fhaisnéis sin 
teoranta do na nithe céanna. I gcás nach 
nochtann EURAMET faisnéis, cuirfidh sé 
in iúl an chúis nach ndearna sé 
amhlaidh.

Leasú 71

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 21 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Seachnóidh EURAMET, a 
chomhlachtaí agus a fhoireann, agus 
comhlachtaí na Comhpháirtíochta 
Méadreolaíochta, aon choinbhleacht leasa i 
gcur chun feidhme a ngníomhaíochtaí.

1. Seachnóidh EURAMET, a 
chomhlachtaí agus a fhoireann, agus 
comhlachtaí na Comhpháirtíochta 
Méadreolaíochta, aon choinbhleacht leasa i 
gcur chun feidhme a ngníomhaíochtaí. I 
gcás ina n-aithnítear coinbhleacht leasa, 
cuirfidh Euramet an choinbhleacht leasa 
sin ar fáil go poiblí agus déanfaidh sé 
bearta iomchuí agus éifeachtacha.

Leasú 72

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Déanfaidh comhaltaí an Choiste 
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Comhpháirtíochta Méadreolaíochta, an 
Ghrúpa Stiúrtha agus Rúnaíocht 
EURAMET dearbhú iomlán maidir lena 
gcuid gníomhaíochtaí gairmiúla, a 
leasanna airgeadais agus a 
gcoinbhleachtaí leasa a d’fhéadfadh a 
bheith ann a chur ar fáil go poiblí agus a 
choinneáil cothrom le dáta. Beidh an 
fhaisnéis seo a leanas sna dearbhuithe, ar 
bhealach simplí trédhearcach:
(a) ainm agus slí bheatha an 
chomhalta agus sonraí a bhallraíochta nó 
a ballraíochta ar bhoird agus ar choistí 
cuideachtaí príobháideacha, eagraíochtaí 
agus comhlachais neamhrialtasacha;
(b) sealúchais an chomhalta i 
gcuideachtaí agus i gcomhpháirtíochtaí i 
gcás ina bhféadfadh impleachtaí a bheith 
ann ó thaobh beartais phoiblí de nó i gcás 
ina dtugann an sealúchas sin tionchar 
suntasach don duine ar ghnóthaí na 
cuideachta nó na comhpháirtíochta.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Réamhrá

De réir mar a mhéadaíonn ar leibhéal na sofaisticiúlachta teicneolaíochta agus ar na dúshláin 
roimh an gcine daonna, is amhlaidh a mhéadaítear ar an ngá le tomhas cruinn. Chun brú ar 
aghaidh agus fanacht ar an raon ceart bíonn bealaí éifeachtacha riachtanach chun aghaidh a 
thabhairt ar an éiginnteacht. Is í an mhéadreolaíocht an eolaíocht a phléann le gnéithe teoiriciúla 
agus praiticiúla uile an tomhais, agus í ina huirlis riachtanach i seirbhís gach réimse eolais ar 
an ábhar sin. Cuireann sí an eolaíocht ag obair. Cuireann sí an teicneolaíocht ag obair. Cuireann 
sí ar chumas sochaithe éabhlóidiú. Ligeann sí dúinn a aithint cá seasaimid, an ag tabhairt 
aghaidh ar phaindéim atáimid nó ag cur athruithe bunathraitheacha chun feidhme, amhail an t-
aistriú Glas agus an t-aistriú Digiteach.

Ina thogra “maidir le rannpháirtíocht an Aontais sa chomhpháirtíocht Eorpach um 
Méadreolaíocht arna déanamh go comhpháirteach ag roinnt Ballstát” aithníonn an Coimisiún 
Eorpach ról na Méadreolaíochta go huile mar “chumasóir le haghaidh gach réimse eolaíochta 
agus teicneolaíochta” agus go bhfuil an Mhéadreolaíocht “ar cheann de na nithe is mó lenar 
féidir gníomhaíocht eacnamaíoch agus shóisialta a dhéanamh” . Sa chomhpháirtíocht nua 
atáthar a mholadh cuirtear lena bhfuil bainte amach ag an gclár Eorpach um thaighde 
méadreolaíochta (EMRP) agus ag an gclár méadreolaíochta Eorpach um nuálaíocht agus 
thaighde (EMPIR), ach is léir go mbeidh níos mó i gceist freisin, agus é mar chuspóir dul i 
ngleic le dúshláin nua. Eadhon, iad sin uile atá in ailíniú le tosaíochtaí eile Aontais, amhail 
“Comhaontú Glas don Eoraip”, “Geilleagar a fhóireann do dhaoine”, “Eoraip atá oiriúnach don 
aois dhigiteach”, “Ár ndóigh bheatha san Eoraip a chosaint”, “Eoraip níos láidre sa domhan 
mór” agus “Ugach nua do dhaonlathas na hEorpa”.

Tá an Chomhpháirtíocht Eorpach um Méadreolaíocht ar an bhfód agus uaillmhian shoiléir aici 
a áirithiú go mbeidh réitigh mhéadreolaíochta san Eoraip ar comhchéim ar a laghad leis na 
gníomhaithe is fearr ar fud an domhain faoi 2030, is é sin, na Stáit Aontaithe, an tSín agus an 
India. Tugann sí sraith nua moltaí léi freisin, ag éirí as meastóireacht eatramhach ar EMPIR a 
rinne grúpa seachtrach saineolaithe neamhspleácha in 2017 

Ina measc, gné straitéiseach na Méadreolaíochta a neartú, agus leibhéal rannpháirteachais i 
bhfad níos airde ag na hinstitiúidí méadreolaíochta náisiúnta le pobail eile gheallsealbhóirí, ról 
na ngeallsealbhóirí amhail ollscoileanna agus an tionscal a threisiú, agus feidhmithe 
méadreolaíochta a fhorbairt ar bhonn réamhghníomhach le haghaidh réimsí eolaíochta atá ag 
teacht chun cinn agus le fócas níos fearr ar eochairdhúshláin shochaíocha. 

Aontaíonn an rapóirtéir le diagnóis agus le huaillmhianta an Choimisiúin. Dá bhrí sin tá an tacar 
leasuithe sa tuarascáil seo ag teacht leis an méid sin, agus moltaí sonracha á gcur leo le súil is 
gur féidir togra a bhí go maith cheana a fheabhsú a thuilleadh. 

Na prionsabail

Tá an tuarascáil seo á treorú ag an bprionsabal a deir, mar gur eolaíocht í an Mhéadreolaíocht 
a dhéanann leas gach réimse eolais agus a théann i gcion ar an tsochaí agus ar an ngeilleagar, 
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gur cheart í a bheith níos oscailte, níos trédhearcaí agus níos inrochtana do na geallsealbhóirí 
uile. Níor cheart do chomhpháirtíocht phoiblí-phoiblí a raon feidhme a theorannú do 
thionscadail láraithe náisiúnta. A mhalairt, beidh na hinstitiúidí méadreolaíochta náisiúnta 
gníomhach i mbun comhar a lorg le geallsealbhóirí eile, le hollscoileanna agus leis an tionscal 
go háirithe, go mór mór trí ghlaonna oscailte ar thionscadail agus beartas nochta 
réamhghníomhaigh maidir le faisnéis ábhartha. Ba cheart go gcuirfeadh an chomhpháirtíocht 
borradh faoin idirphlé leis an tsochaí, lena gníomhaithe agus lena saoránaigh agus ba cheart, 
chuige sin, go gcuirfeadh sí le feachtais feasachta gníomhaíochtaí agus le gníomhaíochtaí 
cumarsáide, agus chomh maith leis sin leis na gníomhaíochtaí a bhi ceaptha na scileanna agus 
na hinniúlachtaí a neartú. Tá ailíniú idir na tionscadail agus Tosaíochtaí an Aontais Eorpaigh 
chomh tábhachtach céanna, leis an Aistriú Glas agus leis an Aistriú Digiteach go háirithe. 
Caithfidh bunú sineirgí agus comhlántachtaí le cuspóirí, beartais agus cláir an Aontais, go mór 
mór le cistí réigiúnacha, Invest EU agus na cistí um Théarnamh agus Athléimneacht, a bheith 
indéanta ar bhealach simplí agus éifeachtach. Ba cheart go ndéanfadh an chomhpháirtíocht an 
sármhaitheas eolaíochta a chur chun cinn agus a chúiteamh, agus go dtacódh sí le torthaí an 
taighde agus na nuálaíochta a bheith á nglacadh agus á n-úsáid go córasach. Chuige sin, 
cuimseofar ionadaithe geallsealbhóirí ábhartha sa ghrúpa stiúrtha nua agus áiritheofar nasc 
treisithe ag gníomhaíochtaí na Comhpháirtíochta Méadreolaíochta leis an eolaíocht. Déanfar 
an t-idirghníomhú sin a chur chun cinn ar bhonn iartheachtach, amhail a mhol an Coimisiún, trí 
fheidhmithe ábhartha Méadreolaíochta a fhorbairt, ach ar bhonn réamhtheachtach freisin, agus 
leas á bhaint as comhairle eolaíochta fheabhsaithe an Ghrúpa Stiúrtha chun ionchur a chur ar 
fáil do Choiste na Comhpháirtíochta Méadreolaíochta.

Na príomhbhearta:

Chun na tosaíochtaí thuasluaite a chomhlíonadh, bhunaíomar cúig phríomhlíne gnímh: 
Oscailteacht agus Trédhearcacht, Idirphlé feabhsaithe leis an tSochaí, Simpliú, Ailíniú 
agus Sineirgí, Nasc treisithe leis an Eolaíocht.

--------

1) Oscailteacht agus Trédhearcacht:
- déanfar na gníomhartha agus na gníomhaíochtaí uile a roghnú tar éis glaonna ar 

thograí a bheidh oscailte, trédhearcach agus iomaíoch; ba cheart na critéir chéanna 
a fheidhmiú maidir le roghnú na líonraí méadreolaíochta Eorpacha;

- ba cheart cuimsiú níos fearr sna gníomhaíochtaí a dhéanamh maidir le 
hiontrálaithe nua: FBManna, ollscoileanna agus eagraíochtaí taighde go háirithe;

- sna coinníollacha maidir le déileáil le tograí ex aequo, féadfar critéir bhreise a 
chuimsiú chun rannpháirteachas FBManna, urramú don chothroime inscne, agus 
an ilchineálacht gheografach is leithne is féidir a chúiteamh;

2) Idirphlé feabhsaithe leis an tSochaí
- déanfar infheictheacht na nglaonna ar thograí a mhéadú, agus ba cheart go 

ndéanfadh an Chomhpháirtíocht Mhéadreolaíochta iad a fhoilsiú sna bunachair 
sonraí iomchuí amhail na tionscnaimh eile uile de chuid Fís Eorpach;

- ba cheart gníomhaíochtaí na comhpháirtíochta agus torthaí a cuid tionscadal a chur 
chun cinn ar bhealach a mhéadóidh an rannpháirtíocht agus an ilchineálacht 
gheografach, agus chuige sin ba cheart go mbeadh fócas ar ghníomhaíochtaí 
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sonracha chun feasacht a mhúscailt agus gníomhaíochtaí agus feachtais 
oideachasúla agus scaipthe a chur chun cinn;

- tá an Chomhpháirtíocht in áit mhaith chun rannchuidiú leis an mbearna scileanna 
sonracha ar fud an Aontais a laghdú agus chuige sin ba cheart go mbeadh sí 
rannpháirteach go gníomhach leis na geallsealbhóirí ábhartha chun deiseanna 
oiliúna maidir le scileanna agus scilbhisiú a bhunú agus an t-aistriú glas agus an t-
aistriú digiteach a ullmhú.

3) Simpliú
- ba cheart an ghné riaracháin a bhreithniú i gcónaí, go háirithe le linn na 

meastóireachtaí athfhillteacha a chaithfear a choinneáil simplí agus trédhearcach; 
ba cheart é a bheith mar aidhm leanúnach ag an gcomhpháirtíocht an t-ualach 
riaracháin a laghdú;

- ba cheart na costais riaracháin a ailíniú le Fís Eorpach, agus níor cheart go 
rachaidís thar 5% den bhuiséad iomlán;

4) Ailíniú agus Sineirgí
- le tosaíochtaí straitéiseacha an Aontais, go háirithe iad siúd a bhaineann le Straitéis 

Ghlas na hEorpa agus lena Straitéis um Shonraí; 
- leis na cláir agus leis na cistí ábhartha uile, eadhon cistí réigiúnacha (CFRE, 

CSE+, CEMID, CETFT), ach le cistí a eascraíonn as an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta freisin, cistí ar féidir iad a úsáid chun na ranníocaíochtaí náisiúnta 
a chomhlánú;

- leis na comhpháirtíochtaí agus na Comhghnóthais eile, le misin agus uirlisí Fís 
Eorpach;

- chun sineirgí éifeachtacha a chothú, ba cheart don Choimisiún treoirlínte soiléire, 
simplí agus nithiúla a fhorbairt chun cruthú cineálacha éagsúla sineirgí a chothú 
(i.e. aistriú acmhainní, modhanna malartacha cistiúcháin, cistiú carnach agus cistiú 
comhtháite);

5) Nasc treisithe leis an Eolaíocht:
- caithfear an sármhaitheas eolaíochta a ráthú tríd an tsaoirse acadúil agus na 

caighdeáin is airde ionracais eolaíochta a urramú agus a chur chun cinn;
- caithfear torthaí eolaíochta úrscothaí agus torthaí buntaighde a bhreithniú maidir le 

cur chun feidhme a cuid gníomhaíochtaí uile agus tacóidh an chomhpháirtíocht le 
glacadh agus úsáid níos córasaí i gcás torthaí taighde agus nuála a gineadh laistigh 
den Aontas; 

- tá easpa eolaithe gníomhacha i nGrúpa Stiúrtha na Comhpháirtíochta 
Méadreolaíochta agus moltar sa tuarascáil líon na mball a mhéadú go 18, lena n-
áirítear 6 ionadaí ó phobal eolaíochta na hEorpa;

- beidh na hionadaithe ó phobal eolaíochta na hEorpa in ann comhairle agus anailís 
neamhspleách a sholáthar maidir leis na tosaíochtaí eolaíochta a chaithfear tabhairt 
fúthu sa chlár oibre agus faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn in earnálacha 
cóngaracha;

- chun nasc níos fearr a dhéanamh idir an buntaighde agus an taighde feidhmeach 
agus píblíne cheart nuálaíochta a spreagadh, feidhmithe comhoibritheacha a chur 
chun cinn ar bhonn réamhtheachtach agus iartheachtach, ba cheart don 
Chomhpháirtíocht Mhéadreolaíochta sineirge níos sistéamaí a lorg le cláir taighde 
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oibre níos comhoibrithí agus le Comhairle Taighde na hEorpa;
- ar deireadh thiar, ba cheart don Chomhpháirtíocht Mhéadreolaíochta comhoibriú 

freisin leis na hiarrachtaí chun cúrsaíocht na tallainne a fheabhsú agus cuidiú chun 
dul i ngleic le himirce daoine oilte. 
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