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RÉASÚNÚ GEARR

Is é an Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE), arna bhunú le 
Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle don tréimhse 
2014–2020, an clár is déanaí de shraith clár de chuid an Aontais thar 25 bliana lena dtugtar 
tacaíocht do chur chun feidhme na dtosaíochtaí reachtaíochta agus beartais maidir leis an 
gcomhshaol agus leis an aeráid. Trína ról catalaíoch, tugann an clár tacaíocht do 
ghníomhaíochtaí ar scála beag atá ceaptha cleachtais inbhuanaithe maidir le táirgeadh, 
dáileadh agus tomhaltas a chur ar bun, a mhéadú nó a chur chun cinn trí bhíthin.

Is é is aidhm leis an Rialachán atá beartaithe ná Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar 
son na hAeráide (LIFE) a bhunú don tréimhse dar tús 2021 agus ba cheart tacú leis, agus a 
ábhartha agus atá an clár ó thaobh aghaidh a thabhairt ar na riachtanais agus na fadhbanna i 
réimse na haeráide agus an chomhshaoil á chur san áireamh. Tá an comhrac in aghaidh an 
athraithe aeráide ar cheann de na dúshláin dhomhanda is tábhachtaí dá bhfuil freagairt 
chomhordaithe ag teastáil.

Baineann na leasuithe atá beartaithe, go háirithe, leis na gnéithe a ndéantar cur síos orthu 
thíos.

- Soiléiriú ar chuspóirí ginearálta agus sonracha an Chláir 

Ba cheart don Chlár rannchuidiú leis an aistriú chuig geilleagar atá inbhuanaithe, ciorclach, 
éifeachtúil ó thaobh acmhainní agus fuinnimh de, agus ar geilleagar ísealcharbóin agus 
aeráidseasmhach é, lena n-áirítear tríd an aistriú chuig córas fuinnimh an-éifeachtúil ó thaobh 
fuinnimh de agus a bheidh bunaithe ar acmhainní inathnuaite. Ba cheart tagairt a dhéanamh 
do thacaíocht do Natura 2000 agus do dhul i ngleic le díghrádú éiceachóras, chomh maith leis 
an ngá atá le ardleibhéal cosanta comhshaoil agus gníomhú uaillmhianach ar son na haeráide. 
Ba cheart don Chlár tacú le rialachas comhshaoil agus aeráide níos fearr ar gach leibhéal, lena 
n-áirítear rannpháirtíocht níos fearr na sochaí sibhialta, ENRanna agus gníomhaithe áitiúla. 
Ba cheart tagairtí don fheirmeoireacht inbhuanaithe agus do chórais bhia inbhuanaithe, agus 
freisin don talmhaíocht, don ghairneoireacht, don fhoraoiseacht agus don iascach, a bheith san 
áireamh i gcuspóirí sonracha an Chláir. Thairis sin, ní bhainfidh an Clár an bonn ó chuspóirí 
reachtaíocht agus beartas eile an Aontais.

- Struchtúr an chláir

Ba cheart a chur san áireamh freisin i réimse ‘an Chomhshaoil’ cleachtais feirmeoireachta 
inbhuanaithe, amhail ithir-bhithéagsúlacht agus agrai-bhithéagsúlacht, gabháil dé-ocsaíd 
charbóin, monatóireacht ar ithir, cosaint ithreach agus uisce.

- Critéir dhámhachtana 

Leis na tionscadail arna maoiniú ag an gClár, cabhrófar go suntasach le baint amach ceann 
amháin ar a laghad de na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 3 den Rialachán atá beartaithe; 
Seachnóidh siad an bonn a bhaint ó thosaíochtaí reachtaíochta agus beartais eile de chuid an 
Aontais, go háirithe éifeachtúlacht acmhainne agus táirgeadh bia. Thairis sin, tabharfar tús 
áite do na tionscadail ag a bhfuil an acmhainneacht is mó dul i gcomhar go cliste leis an 
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tsochaí shibhialta, úinéirí talún, talmhaíocht, gairneoireacht agus foraoiseacht, agus iad a 
dhéanamh páirteach ann. Áiritheofar an Coimisiún cothromaíocht gheografach do na 
tionscadail arna maoiniú ag an gClár.

- Costais incháilithe a bhaineann le ceannach talún 

San am atá thart, ceannaíodh dáileachtaí talún nó rinneadh díshealbhú agus cistí LIFE á n-
úsáid, rud a bhí ina údar conspóide poiblí. Ba cheart go mbeadh ceannach talún ar an aon 
bhealach amháin leis an toradh atá ag teastáil a bhaint amach, má chuirtear i bhfeidhm é. Ba 
cheart tús áite a thabhairt don chomhar le feirmeoirí chun spriocanna caomhnaithe a bhaint 
amach.

- Clársceidealú, faireachán, tuairisciú agus meastóireacht 

Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, cláir oibre ilbhliantúla a 
ghlacadh do Chlár LIFE. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i 
gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal nua atá beartaithe, i 
gcomhréir le clár LIFE atá ann faoi láthair. Ba cheart Coiste LIFE a choimeád. Áiritheoidh an 
Coimisiún go rachfar i gcomhairle ar bhonn leormhaith leis na comhreachtóirí agus na 
geallsealbhóirí agus cláir oibre á bhforbairt.

Beidh togra le haghaidh leasú ar an Rialachán atá beartaithe ag gabháil leis an meastóireacht 
eatramhach ar an gClár, i gcás inar gá. Cuirfidh an Coimisiún torthaí na meastóireachtaí ar fáil 
go poiblí. Thairis sin, sna meastóireachtaí, beidh measúnú ar shineirgí idir an Clár agus cláir 
chomhlánatacha eile de chuid an Aontais agus idir fochláir.

LEASUITHE

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

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Tá reachtaíocht agus beartas AE 
maidir leis an gcomhshaol agus leis an 
aeráid mar aon le reachtaíocht agus beartas 
ábhartha AE maidir le fuinneamh glan tar 

(1) Tá reachtaíocht agus beartas AE 
maidir leis an gcomhshaol agus leis an 
aeráid mar aon le reachtaíocht agus beartas 
ábhartha AE maidir le fuinneamh glan tar 
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éis feabhsuithe substaintiúla a chur ar staid 
an chomhshaoil. Mar sin féin, tá 
mórdhúshláin chomhshaoil agus aeráide 
fós ann agus mura dtabharfar aghaidh 
orthu, beidh iarmhairtí suntasacha 
diúltacha ann don Aontas agus do dhea-
bhail na saoránach.

éis feabhsuithe substaintiúla a chur ar 
staid an chomhshaoil. De thoradh bearta 
comhshaoil a chomhtháthú isteach i 
réimsí beartais eile, amhail talmhaíocht 
agus fuinneamh, cuirtear feabhas ar staid 
an chomhshaoil. Mar sin féin, tá 
mórdhúshláin chomhshaoil agus aeráide 
fós ann agus mura dtabharfar aghaidh 
orthu, beidh iarmhairtí suntasacha 
diúltacha ann don Aontas agus do dhea-
bhail na saoránach.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Trí bhíthin tabhairt faoi chuspóirí 
agus spriocanna an Aontais a bhaint 
amach, arna leagan síos ag reachtaíocht, 
beartas, pleananna agus gealltanais 
idirnáisiúnta maidir leis an gcomhshaol 
agus leis an aeráid mar aon le reachtaíocht, 
beartas, pleananna agus gealltanais 
idirnáisiúnta a bhaineann le fuinneamh 
glan, ba cheart go dtacódh an Clár leis an 
athrú i dtreo geilleagar glan ciorclach 
fuinneamhéifeachtúil ísealcharbóin 
aeráidseasmhach, le cáilíocht an 
chomhshaoil a chosaint agus a fheabhsú 
agus le cailliúint na bithéagsúlachta a 
stopadh agus a aisiompú, bíodh sé trí 
idirghabhálacha díreacha nó trí thacú leis 
na cuspóirí sin a chomhtháthú i mbeartais 
eile.

(3) Ní mór urraim a thabhairt don
saothrú chun cuspóirí agus spriocanna an 
Aontais a bhaint amach, arna leagan síos 
ag reachtaíocht, beartas, pleananna agus 
gealltanais idirnáisiúnta maidir leis an 
gcomhshaol, leis an aeráid agus maidir leis 
an bhfuinneamh glan. Ba cheart go dtacódh 
an Clár leis an athrú i dtreo geilleagar atá 
glan, ciorclach, fuinneamhéifeachtúil, 
chun tosaigh ó thaobh na teicneolaíochta 
de, ísealcharbóin agus aeráidseasmhach, le 
cáilíocht an chomhshaoil a chosaint agus a 
fheabhsú agus le cailliúint na 
bithéagsúlachta a stopadh agus a aisiompú, 
bíodh sé trí idirghabhálacha díreacha nó trí 
thacú leis na cuspóirí sin a chomhtháthú i 
mbeartais eile.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Ba cheart go gcuideodh an Clár leis 
an bhforbairt inbhuanaithe agus cuspóirí 

(5) Ba cheart go gcuideodh an Clár leis 
an bhforbairt inbhuanaithe agus cuspóirí 
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agus spriocanna reachtaíocht, straitéisí, 
phleananna agus ghealltanais idirnáisiúnta 
AE maidir leis an gcomhshaol agus leis an 
aeráid mar aon le cuspóirí agus spriocanna 
reachtaíocht, straitéisí, phleananna agus 
ghealltanais idirnáisiúnta ábhartha AE 
maidir le fuinneamh glan a bhaint amach, 
go háirithe Clár Oibre 2030 na Náisiún 
Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe8 , an 
Coinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht 
Bhitheolaíoch9 agus Comhaontú Pháras a 
glacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide10

(“Comhaontú Pháras maidir leis an athrú 
aeráide”).

agus spriocanna reachtaíocht, straitéisí, 
phleananna agus ghealltanais idirnáisiúnta 
AE maidir leis an gcomhshaol agus leis an 
aeráid mar aon le cuspóirí agus spriocanna 
reachtaíocht, straitéisí, phleananna agus 
ghealltanais idirnáisiúnta ábhartha AE 
maidir le fuinneamh glan a bhaint amach, 
go háirithe agus go tábhachtach Clár 
Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don 
Fhorbairt Inbhuanaithe8 , an Coinbhinsiún 
maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch9

agus Comhaontú Pháras a glacadh faoi 
Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe ar an Athrú Aeráide10

(“Comhaontú Pháras maidir leis an athrú 
aeráide”).

_________________ _________________

8 Clár Oibre 2030, Rún a ghlac 
Comhthionól Ginearálta na Náisiún 
Aontaithe an 25/09/2015.

8 Clár Oibre 2030, Rún a ghlac 
Comhthionól Ginearálta na Náisiún 
Aontaithe an 25/09/2015.

9 93/626/CEE: Cinneadh 93/626/CEE ón 
gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 1993 
i ndáil le tabhairt i gcrích an 
Choinbhinsiúin maidir leis an Éagsúlacht 
Bhitheolaíoch (IO L 309, 13.12.1993, 
lch. 1).

9 93/626/CEE: Cinneadh 93/626/CEE ón 
gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 1993 
i ndáil le tabhairt i gcrích an 
Choinbhinsiúin maidir leis an Éagsúlacht 
Bhitheolaíoch (IO L 309, 13.12.1993, 
lch. 1).

10 IO L 282, 19.10.2016, lch. 4. 10 IO L 282, 19.10.2016, lch. 4.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Chun na cuspóirí uileghabhálacha a 
bhaint amach, tá sé ríthábhachtach Pacáiste 
an gheilleagair chiorclaigh11, Creat 2030 i 
gcomhair beartais aeráide agus 
fuinnimh12,13,14, reachtaíocht an Aontais 
maidir leis an dúlra15, mar aon le beartais 
eile lena mbaineann16 ,17 ,18 ,19 ,20, a chur 
chun feidhme.

(6) Chun na cuspóirí uileghabhálacha a 
bhaint amach, tá sé ríthábhachtach Pacáiste 
an gheilleagair chiorclaigh11, Creat 2030 i 
gcomhair Beartais Aeráide agus 
Fuinnimh12,13,14, reachtaíocht an Aontais 
maidir leis an dúlra15, mar aon le beartais 
eile lena mbaineann16 ,17 ,18 ,19 ,20, lena n-
áirítear an straitéis bhithgheilleagair20a, a 
chur chun feidhme.

_________________ _________________
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11 COM(2015) 614 final, 02.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 02.12.2015.

12 Creat 2030 i gcomhair beartais aeráide 
agus fuinnimh, COM(2014) 15, 
22.01.2014.

12 Creat 2030 i gcomhair Beartais Aeráide 
agus Fuinnimh, COM(2014) 15, 
22.01.2014.

13 Straitéis an Aontais Eorpaigh maidir le 
hoiriúnú don athrú aeráide, COM(2013) 
216, 16.04.2013.

13 Straitéis an Aontais Eorpaigh maidir le 
hoiriúnú don athrú aeráide, COM(2013) 
216, 16.04.2013.

14 An pacáiste um fhuinneamh glan do 
mhuintir na hEorpa ar fad, COM(2016) 
860, 30.11.2016.

14 An pacáiste um fhuinneamh glan do 
mhuintir na hEorpa ar fad, COM(2016) 
860, 30.11.2016.

15 An plean gníomhaíochta maidir leis an 
dúlra, le daoine agus leis an ngeilleagar, 
COM(2017) 198, 27.04.2017.

15 An plean gníomhaíochta maidir leis an 
dúlra, le daoine agus leis an ngeilleagar, 
COM(2017) 198, 27.04.2017.

16 An clár maidir le haer glan don Eoraip, 
COM(2013) 918.

16 An clár maidir le haer glan don Eoraip, 
COM(2013) 918.

17 Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
23 Deireadh Fómhair 2000 lena mbunaítear 
creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i 
réimse an bheartais uisce (IO L 327, 
22.12.2000, lch. 1).

17 Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
23 Deireadh Fómhair 2000 lena mbunaítear 
creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i 
réimse an bheartais uisce (IO L 327, 
22.12.2000, lch. 1).

18 An straitéis théamach do chosaint 
ithreach, COM(2006) 231.

18 An straitéis théamach do chosaint 
ithreach, COM(2006) 231.

19 An straitéis maidir le soghluaisteacht 
íseal-astaíochtaí, COM/2016/0501 final.

19 An straitéis maidir le soghluaisteacht 
íseal-astaíochtaí, COM/2016/0501 final.

20 An plean gníomhaíochta maidir le 
bonneagar breoslaí malartacha faoi 
Airteagal 10(6) de Threoir 2014/94/AE, 
8.11.2017.

20 An plean gníomhaíochta maidir le 
bonneagar breoslaí malartacha faoi 
Airteagal 10(6) de Threoir 2014/94/AE, 
8.11.2017.

20a Nuálaíocht don Fhás Inbhuanaithe:
Bithgheilleagar don Eoraip, COM(2012) 
60 final, 13.02.2012.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Chun na gealltanais a thug an 
tAontas faoi Chomhaontú Pháras maidir 
leis an athrú aeráide a chomhlíonadh, is gá 
an tAontas Eorpach a athrú ina shochaí 

(7) Chun na gealltanais a thug an 
tAontas faoi Chomhaontú Pháras maidir 
leis an athrú aeráide a chomhlíonadh, ar 
gealltanais iad nach mór iad a urramú, is 
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fhuinneamhéifeachtúil ísealcharbóin 
aeráidseasmhach. Ní foláir, dá réir sin, 
gníomhaíochtaí a dhíríonn go háirithe ar na 
hearnálacha is mó a chuireann le leibhéil 
astaíochtaí agus truaillithe CO2, agus a 
thacaíonn le creat beartais 2030 maidir le 
fuinneamh agus aeráid agus pleananna 
náisiúnta comhtháite na mBallstát don 
fhuinneamh agus don aeráid a chur chun 
feidhme agus le hullmhúcháin do straitéis 
aeráide agus fuinnimh an Aontais, idir an 
straitéis do lár an chéid agus an straitéis 
fhadtéarmach. Ina theannta sin, ba cheart a 
áireamh sa Chlár bearta lena dtugtar 
tacaíocht do chur chun feidhme bheartas an 
Aontais um oiriúnú don athrú aeráide chun 
aon laige de thoradh éifeachtaí díobhálacha 
an athraithe aeráide a laghdú.

gá an tAontas Eorpach a athrú ina shochaí 
fhuinneamhéifeachtúil ísealcharbóin 
aeráidseasmhach. Ní foláir, dá réir sin, 
gníomhaíochtaí a dhíríonn go háirithe ar na 
hearnálacha is mó a chuireann le leibhéil 
astaíochtaí agus truaillithe CO2, agus a 
thacaíonn le creat beartais 2030 maidir le 
fuinneamh agus aeráid agus pleananna 
náisiúnta comhtháite na mBallstát don 
fhuinneamh agus don aeráid a chur chun 
feidhme agus le hullmhúcháin do straitéis 
aeráide agus fuinnimh an Aontais, idir an 
straitéis do lár an chéid agus an straitéis 
fhadtéarmach. Ina theannta sin, ba cheart a 
áireamh sa Chlár bearta lena dtugtar 
tacaíocht do chur chun feidhme bheartas an 
Aontais um oiriúnú don athrú aeráide chun 
aon laige de thoradh éifeachtaí díobhálacha 
an athraithe aeráide a laghdú, chun tubaistí 
arna gcúisiú aige a thuar agus chun cur i 
gcoinne na dtubaistí sin.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Cuidíonn an t-aistriú chuig 
fuinneamh glan go mór chun an t-athrú 
aeráide a mhaolú agus bíonn tairbhí 
indíreacha ann ó thaobh an chomhshaoil de 
dá bharr. Gníomhaíochtaí fothaithe 
acmhainneachta lena dtacaítear leis an 
aistriú chuig fuinneamh glan agus a 
chisteofar go 2020 faoin gclár Fís 2020, ba 
cheart iad sin a chomhtháthú sa Chlár ó 
tharla nach é an cuspóir atá ag na cistí sin 
an barr feabhais a chistiú agus an 
nuálaíocht a spreagadh, ach glacadh na 
teicneolaíochta atá ann cheana a éascú, rud 
a chuideoidh an t-athrú aeráide a mhaolú. 
A bhuí leis na gníomhaíochtaí fothaithe 
acmhainneachta sin a bheith mar chuid den 
Chlár, cruthaítear deiseanna do 
shineirgíochtaí idir na fochláir agus 
méadaítear comhleanúnachas foriomlán 

(8) Cuidíonn an t-aistriú chuig 
fuinneamh glan go mór chun an t-athrú 
aeráide a mhaolú agus a laghdú agus 
bíonn tairbhí indíreacha ann ó thaobh an 
chomhshaoil de dá bharr. Gníomhaíochtaí 
fothaithe acmhainneachta lena dtacaítear 
leis an aistriú chuig fuinneamh glan agus a 
chisteofar go 2020 faoin gclár Fís 2020, ba 
cheart iad sin a chomhtháthú sa Chlár ó 
tharla nach é an cuspóir atá ag na cistí sin 
an barr feabhais a chistiú agus an 
nuálaíocht a spreagadh, ach glacadh na 
teicneolaíochta atá ann cheana a éascú, rud 
a chuideoidh an t-athrú aeráide a mhaolú
agus a laghdú. A bhuí leis na 
gníomhaíochtaí fothaithe acmhainneachta 
sin a bheith mar chuid den Chlár, 
cruthaítear deiseanna do shineirgíochtaí 
idir na fochláir trí ilchistiú a spreagadh
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chistiú an Aontais. Ar an ábhar sin, ba 
cheart sonraí maidir le glacadh réiteach 
taighde agus nuálaíochta atá ann cheana 
sna tionscadail LIFE a bhailiú agus a 
scaipeadh, an clár Fís Eorpach agus na 
cláir a bhí ann roimhe san áireamh.

agus méadaítear comhleanúnachas 
foriomlán chistiú an Aontais. Ar an ábhar 
sin, ba cheart sonraí maidir le glacadh 
réiteach taighde agus nuálaíochta atá ann 
cheana i dtionscadail LIFE a bhailiú agus a 
scaipeadh, an clár Fís Eorpach agus na 
cláir a bhí ann roimhe san áireamh.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Sna measúnuithe tionchair a 
rinneadh ar an reachtaíocht maidir le 
fuinneamh glan, meastar go mbeidh gá le 
hinfheistíochtaí breise de 
EUR 177 mbilliún in aghaidh na bliana le 
linn na tréimhse 2021 go 2030 chun 
spriocanna fuinnimh AE 2030 a bhaint 
amach. Baineann na bearnaí is mó leis an 
infheistíocht i ndícharbónú foirgneamh 
(éifeachtúlacht fuinnimh agus foinsí in-
athnuaite fuinnimh ar scála beag) áit ar gá 
caipiteal a dhíriú i dtreo tionscadail de 
chineál ard-dáilte. Ar cheann de chuspóirí 
an fhochláir don aistriú chuig fuinneamh 
glan tá acmhainneacht a fhorbairt maidir le 
forbairt agus comhiomlánú tionscadal agus, 
ar an dóigh sin, cuidiú freisin cistí a iompar 
ó Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta 
na hEorpa agus infheistíochtaí i 
bhfuinneamh glan a spreagadh agus, ina 
theannta sin, úsáid a bhaint as ionstraimí 
airgeadais arna soláthar faoin gclár 
InvestEU.

(9) Sna measúnuithe tionchair a 
rinneadh ar an reachtaíocht maidir le 
fuinneamh glan, meastar go mbeidh gá le 
hinfheistíochtaí breise de 
EUR 177 mbilliún in aghaidh na bliana le 
linn na tréimhse 2021 go 2030 chun 
spriocanna fuinnimh AE 2030, ar 
spriocanna iad a mhol an Coimisiún, a 
bhaint amach. D’ardaigh na 
comhreachtóirí na spriocanna sin agus 
bailchríoch á cur ar an Treoir maidir le 
Fuinneamh Inathnuaite agus an Treoir 
maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh, 
chun spriocanna an Aontais a thabhairt 
níos giorra go ghealltanais an Aontais 
faoi Chomhaontú Pháras. Baineann na 
bearnaí is mó leis an infheistíocht i 
ndícharbónú foirgneamh (éifeachtúlacht 
fuinnimh agus foinsí in-athnuaite fuinnimh 
díláraithe, atá beartaithe, go háirithe, don 
ídiú fuinnimh trí théamh agus aerchóiriú) 
áit ar gá caipiteal a dhíriú i dtreo 
tionscadail de chineál ard-dáilte, mar 
shampla trí threoirthionscadail a chur 
chun cinn ar treoirthionscadail iad atá 
bunaithe ar ilchuideachtaí uirbeacha 
beaga. Ar cheann de chuspóirí an fhochláir 
don aistriú chuig fuinneamh glan tá 
acmhainneacht a fhorbairt maidir le 
forbairt agus comhiomlánú tionscadal agus, 
ar an dóigh sin, cuidiú freisin cistí a iompar 
ó Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta 
na hEorpa agus infheistíochtaí i 
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bhfuinneamh glan a spreagadh agus, ina 
theannta sin, úsáid a bhaint as ionstraimí 
airgeadais arna soláthar faoin gclár 
InvestEU.

Réasúnú

Is céim riachtanach i mbaint amach chuspóirí aeráide agus fuinnimh an Aontais Eorpaigh é 
an earnáil tógála a dhícharbónú agus, dá bhrí sin, is céim riachtanach é i gcomhlíonadh 
chuspóirí Chomhaontú Pháras. Mar sin féin, tá sé tábhachtach aird níos mó a dhíriú ar ídiú 
fuinnimh trí théamh agus aerchóiriú, ar sciar suntasach é den ídiú fuinnimh san Eoraip.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Leis an bpacáiste is déanaí ón 
Aontas maidir leis an athbhreithniú ar chur 
chun feidhme an bheartais comhshaoil21, 
léirítear gur gá dul chun cinn nach beag a 
dhéanamh chun cur chun feidhme acquis 
an Aontais Eorpaigh maidir leis an 
gcomhshaol a bhrostú agus chun 
comhtháthú cuspóirí comhshaoil agus 
aeráide i mbeartais eile a fheabhsú. Ar an 
ábhar sin, ba cheart go bhfeidhmeodh an 
Clár mar chatalaíoch chun an cur chun 
cinn is gá a bhaint amach trí bhíthin cuir 
chuige nua a fhorbairt, a thástáil agus a 
mhacasamhlú; tacú le beartas a fhorbairt, 
agus faireachán agus athbhreithniú a 
dhéanamh air; rannpháirteachas páirtithe 
leasmhara a fheabhsú; infheistíochtaí ó 
chláir infheistíochta uile an Aontais nó ó 
fhoinsí eile airgeadais a fhorscaoileadh 
agus tacú le gníomhaíochtaí chun na 
constaicí éagsúla i gcur chun feidhme 
éifeachtach na bpríomhphleananna a 
cheanglaítear faoin reachtaíocht 
chomhshaoil a shárú.

(12) Leis an bpacáiste is déanaí ón 
Aontas maidir leis an athbhreithniú ar chur 
chun feidhme an bheartais comhshaoil21, 
léirítear gur gá dul chun cinn nach beag a 
dhéanamh chun cur chun feidhme acquis 
an Aontais Eorpaigh maidir leis an 
gcomhshaol a bhrostú agus chun 
comhtháthú cuspóirí comhshaoil agus 
aeráide i mbeartais eile a fheabhsú. Ar an 
ábhar sin, ba cheart go bhfeidhmeodh an 
Clár mar chatalaíoch riachtanach chun an 
cur chun cinn is gá a bhaint amach trí 
bhíthin cuir chuige nua a fhorbairt, a 
thástáil agus a mhacasamhlú; tacú le 
beartas a fhorbairt, agus faireachán agus 
athbhreithniú a dhéanamh air; feasacht 
agus cumarsáid níos mó a chur chun 
cinn; dea-rialachas a fhorbairt; 
rannpháirteachas páirtithe leasmhara a 
fheabhsú; infheistíochtaí ó chláir 
infheistíochta uile an Aontais nó ó fhoinsí 
eile airgeadais a fhorscaoileadh agus tacú 
le gníomhaíochtaí chun na constaicí 
éagsúla i gcur chun feidhme éifeachtach na 
bpríomhphleananna a cheanglaítear faoin 
reachtaíocht chomhshaoil a shárú.

_________________ _________________
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21 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste 
na Réigiún – The EU Environmental 
Implementation Review: Common 
challenges and how to combine efforts to 
deliver better results [Athbhreithniú an 
Aontais Eorpaigh ar chur chun feidhme an 
bheartais comhshaoil: Dúshláin choiteanna 
agus conas oibriú as lámh a chéile chun 
torthaí níos fearr a bhaint amach] 
(COM/2017/063 final).

21 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste 
na Réigiún – The EU Environmental 
Implementation Review: Common 
challenges and how to combine efforts to 
deliver better results [Athbhreithniú an 
Aontais Eorpaigh ar chur chun feidhme an 
bheartais comhshaoil: Dúshláin choiteanna 
agus conas oibriú as lámh a chéile chun 
torthaí níos fearr a bhaint amach] 
(COM/2017/063 final).

Réasúnú

Chun cuspóirí comhshaoil a bhaint amach, tá sé riachtanach feabhas a chur ar rialachas, go 
háirithe trí fheasacht a mhúscailt agus trí rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara. Ba 
thosaíocht é a luadh go sonrach i gclár LIFE a bhí ann cheana.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Chun cailliúint na bithéagsúlachta a 
stopadh agus a aisiompú, lena n-áirítear in 
éiceachórais mhuirí, is gá tacú le forbairt, 
cur chun feidhme agus forfheidhmiú 
reachtaíochta agus beartais ábhartha de 
chuid an Aontais, agus measúnú a 
dhéanamh orthu, lena n-áirítear Straitéis 
Bhithéagsúlachta an Aontais Eorpaigh go 
dtí 202022 , Treoir 92/43/CEE23 ón 
gComhairle, Treoir 2009/147/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle24 agus Rialachán (AE) 
Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle25 , go háirithe trí chur 
leis an mbonn eolais chun beartas a 
fhorbairt agus a chur chun feidhme agus trí 
dhea-chleachtais agus réitigh ar scála beag 
nó atá oiriúnaithe do chomhthéacsanna 
áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta ar leith a 
fhorbairt, a thástáil, a thaispeáint agus a 

(13) Chun cailliúint na bithéagsúlachta a 
stopadh agus a aisiompú, lena n-áirítear in 
éiceachórais uisceacha, is gá tacú le 
forbairt, cur chun feidhme agus 
forfheidhmiú reachtaíochta agus beartais 
ábhartha de chuid an Aontais, agus 
measúnú a dhéanamh orthu, lena n-áirítear 
Straitéis Bhithéagsúlachta an Aontais 
Eorpaigh go dtí 202022 , 
Treoir 92/43/CEE23 ón gComhairle, 
Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle24 agus 
Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle25 , go háirithe trí chur leis an 
mbonn eolais chun beartas a fhorbairt agus 
a chur chun feidhme agus trí dhea-
chleachtais agus réitigh ar scála beag nó atá 
oiriúnaithe do chomhthéacsanna áitiúla, 
réigiúnacha agus náisiúnta ar leith a 
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chur i bhfeidhm, lena n-áirítear cuir chuige 
chomhtháite maidir le cur chun feidhme na 
gcreataí gníomhaíochta tosaíochta arna n-
ullmhú ar bhonn Threoir 92/43/CEE. Ba 
cheart don Aontas a chaiteachas i leith na 
bithéagsúlachta a rianú chun a oibleagáidí 
tuairiscithe a chomhlíonadh faoin 
gCoinbhinsiún maidir leis an éagsúlacht 
bhitheolaíoch. Ba cheart freisin ceanglais 
maidir le rianú i reachtaíocht ábhartha eile 
de chuid an Aontais a chomhlíonadh.

fhorbairt, a thástáil, a thaispeáint agus a 
chur i bhfeidhm, lena n-áirítear cuir chuige 
chomhtháite maidir le cur chun feidhme na 
gcreataí gníomhaíochta tosaíochta arna n-
ullmhú ar bhonn Threoir 92/43/CEE. Ba 
cheart don Aontas a chaiteachas i leith na 
bithéagsúlachta a rianú chun a oibleagáidí 
tuairiscithe a chomhlíonadh faoin 
gCoinbhinsiún maidir leis an éagsúlacht 
bhitheolaíoch. Ba cheart freisin ceanglais 
maidir le rianú i reachtaíocht ábhartha eile 
de chuid an Aontais a chomhlíonadh.

_________________ _________________

22 COM(2011) 244 final. 22 COM(2011) 244 final.

23 Treoir 92/43/CEE ón gComhairle an 
21 Bealtaine 1992 maidir le gnáthóga 
nádúrtha agus fauna agus flora fiáine a 
chaomhnú (IO L 206, 22.7.1992, lch. 7).

23 Treoir 92/43/CEE ón gComhairle an 
21 Bealtaine 1992 maidir le gnáthóga 
nádúrtha agus fána agus flóra fiáin a 
chaomhnú (IO L 206, 22.7.1992, lch. 7).

24 Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
30 Samhain 2009 maidir le héin fhiáine a 
chaomhnú (IO L 20, 26.1.2010, lch. 7).

24 Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
30 Samhain 2009 maidir le héin fhiáine a 
chaomhnú (IO L 20, 26.1.2010, lch. 7).

25 Treoir (AE) 1143/2014 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le 
tabhairt isteach agus leathadh speiceas 
coimhthíoch ionrach a chosc agus a 
bhainistiú (IO L 317, 4.11.2014, lch. 35).

25 Treoir (AE) 1143/2014 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le 
tabhairt isteach agus leathadh speiceas 
coimhthíoch ionrach a chosc agus a 
bhainistiú (IO L 317, 4.11.2014, lch. 35).

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun an geilleagar ciorclach a chur 
chun cinn, is gá athrú meoin a bheith ann 
maidir leis an gcaoi a ndéantar ábhair agus 
earraí, lena n-áirítear plaistigh, a dhearadh, 
a tháirgeadh, a úsáid agus a dhiúscairt. Ba 
cheart go gcuideodh an Clár leis an aistriú 
chuig samhail an gheilleagair chiorclaigh 
trí thacaíocht airgeadais lena ndírítear ar 
ghníomhaithe éagsúla (gnólachtaí, údaráis 
phoiblí agus tomhaltóirí), go háirithe trí 

(16) Chun an geilleagar ciorclach a chur 
chun cinn, is gá athrú meoin a bheith ann 
maidir leis an gcaoi a ndéantar ábhair agus 
earraí, lena n-áirítear plaistigh, a dhearadh, 
a tháirgeadh, a úsáid agus a dhiúscairt. Ba 
cheart go gcuideodh an Clár leis an aistriú 
chuig samhail an gheilleagair chiorclaigh 
trí thacaíocht airgeadais lena ndírítear ar 
ghníomhaithe éagsúla (gnólachtaí, údaráis 
phoiblí agus tomhaltóirí), go háirithe trí 
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bhíthin an teicneolaíocht, na cleachtais 
agus na réitigh is fearr atá oiriúnaithe do 
chomhthéacsanna áitiúla, réigiúnacha agus 
náisiúnta ar leith a chur i bhfeidhm, a 
fhorbairt agus a mhacasamhlú, lena n-
áirítear trí chuir chuige chomhtháite maidir 
le pleananna bainistithe dramhaíola agus 
pleananna maidir le cosc ar dhramhaíl a 
chur chun feidhme. Trí thacú leis an 
straitéis i leith plaisteach a chur chun 
feidhme, is féidir beart a dhéanamh chun 
aghaidh a thabhairt go háirithe ar fhadhb an 
bhruscair mhuirí.

bhíthin an teicneolaíocht, na cleachtais 
agus na réitigh is fearr atá oiriúnaithe do 
chomhthéacsanna áitiúla, réigiúnacha agus 
náisiúnta ar leith a chur i bhfeidhm, a 
fhorbairt agus a mhacasamhlú, lena n-
áirítear trí chuir chuige chomhtháite maidir 
le pleananna bainistithe dramhaíola agus 
pleananna maidir le cosc ar dhramhaíl a 
chur chun feidhme. Trí thacú leis an 
straitéis i leith plaisteach a chur chun 
feidhme, is féidir beart a dhéanamh chun 
aghaidh a thabhairt go háirithe ar fhadhb an 
bhruscair sa timpeallacht uisceach.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Tá cosaint agus athbhunú an 
chomhshaoil mhuirí ar cheann 
d’aidhmeanna foriomlána bheartas 
comhshaoil an Aontais Eorpaigh. Leis an 
gClár, ba cheart tacú leis na nithe seo a 
leanas: an bhithéagsúlacht agus 
éiceachórais mhuirí a bhainistiú, a 
chaomhnú, a athbhunú agus faireachán a 
dhéanamh orthu, go háirithe i láithreáin 
mhuirí Natura 2000, agus speicis a chosaint 
i gcomhréir leis na creataí gníomhaíochta 
tosaíochta arna bhforbairt de bhun 
Threoir 92/43/CEE; stádas maith 
comhshaoil a bhaint amach i gcomhréir le 
Treoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle28 ; farraigí atá 
glan agus folláin a chur chun cinn; straitéis 
Eorpach maidir le plaisteach i ngeilleagar 
ciorclach a chur chun feidhme, chun 
aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb a 
bhaineann le trealamh iascaireachta caillte 
agus bruscar muirí go háirithe; agus 
rannpháirtíocht an Aontais i rialachas 
idirnáisiúnta aigéan a chur chun cinn, rud 
atá ríthábhachtach chun cuspóirí Chlár 
oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don 
Fhorbairt Inbhuanaithe a bhaint amach 

(19) Tá cosaint agus athbhunú an 
chomhshaoil uiscigh ar cheann 
d’aidhmeanna foriomlána bheartas 
comhshaoil an Aontais Eorpaigh. Leis an 
gClár, ba cheart tacú leis na nithe seo a 
leanas: an bhithéagsúlacht agus 
éiceachórais uisceacha a bhainistiú, a 
chaomhnú, a athbhunú agus faireachán a 
dhéanamh orthu, go háirithe i láithreáin 
mhuirí Natura 2000, agus speicis a chosaint 
i gcomhréir leis na creataí gníomhaíochta 
tosaíochta arna bhforbairt de bhun 
Threoir 92/43/CEE; stádas maith 
comhshaoil a bhaint amach i gcomhréir le 
Treoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle28 ; farraigí atá 
glan agus folláin a chur chun cinn; straitéis 
Eorpach maidir le plaisteach i ngeilleagar 
ciorclach a chur chun feidhme, chun 
aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb a 
bhaineann le trealamh iascaireachta caillte 
agus bruscar muirí go háirithe; agus 
rannpháirtíocht an Aontais i rialachas 
idirnáisiúnta aigéan a chur chun cinn, rud 
atá ríthábhachtach chun cuspóirí Chlár 
oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don 
Fhorbairt Inbhuanaithe a bhaint amach 
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agus aigéin fholláine a áirithiú do dhaoine 
amach anseo. Ba cheart a áireamh i 
dtionscadail chomhtháite straitéiseacha 
agus tionscadail dúlra straitéiseacha an 
Chláir gníomhaíochtaí ábhartha arb é is 
aidhm dóibh an comhshaol muirí a 
chosaint.

agus aigéin fholláine a áirithiú do dhaoine 
amach anseo. Ba cheart a áireamh i 
dtionscadail chomhtháite straitéiseacha 
agus tionscadail dúlra straitéiseacha an 
Chláir gníomhaíochtaí ábhartha arb é is 
aidhm dóibh an comhshaol uisceach a 
chosaint.

_________________ _________________

28 Treoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
17 Meitheamh 2008 lena mbunaítear creat 
do ghníomhaíocht Chomhphobail i réimse 
an bheartais comhshaoil mhuirí (an Treoir 
Réime um Straitéis Mhuirí) (IO L 164, 
25.6.2008, lch. 19).

28 Treoir 2008/56/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
17 Meitheamh 2008 lena mbunaítear creat 
do ghníomhaíocht Chomhphobail i réimse 
an bheartais comhshaoil mhuirí (an Treoir 
Réime um Straitéis Mhuirí) (IO L 164, 
25.6.2008, lch. 19).

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Chun feabhas a chur ar an rialachas 
maidir leis an gcomhshaol, leis an athrú 
aeráide agus le hábhair a bhaineann leis an 
aistriú chuig fuinneamh glan, ní mór 
rannpháirteachas na sochaí sibhialta a 
áirithiú trí fheasacht an phobail a ardú, 
rannpháirtíocht na dtomhaltóirí a mhéadú 
agus an rannpháirteachas le páirtithe 
leasmhara a leathnú, lena n-áirítear 
eagraíochtaí neamhrialtasacha, i 
gcomhairliúchán maidir le beartais 
ghaolmhara agus maidir leis na beartais sin 
a chur chun feidhme.

(20) Chun feabhas a chur ar an rialachas 
maidir leis an gcomhshaol, leis an athrú 
aeráide agus le hábhair a bhaineann leis an 
aistriú chuig fuinneamh glan, ní mór 
rannpháirteachas na sochaí sibhialta a 
áirithiú trí fheasacht an phobail a ardú, 
lena n-áirítear trí bhíthin straitéis 
chumarsáide lena gcuirtear san áireamh 
na meáin nua agus na líonraí sóisialta 
agus lena méadaítear rannpháirtíocht na 
dtomhaltóirí agus na ngeallsealbhóirí, lena 
n-áirítear eagraíochtaí neamhrialtasacha, i 
gcomhairliúchán maidir le beartais 
ghaolmhara agus maidir leis na beartais sin 
a chur chun feidhme.

Réasúnú

Tá sé tábhachtach an gá atá leis an gcumarsáid nua-aimseartha a mhíniú go soiléir.

Leasú 13
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Ba cheart don Chlár gníomhaithe 
margaidh a ullmhú agus tacaíocht a 
thabhairt dóibh don athrú i dtreo geilleagar 
glan ciorclach fuinneamhéifeachtúil 
ísealcharbóin aeráidseasmhach trí bhíthin 
deiseanna nua gnó a thástáil, scileanna 
gairmiúla a uasghrádú, rochtain tomhaltóirí 
ar earraí agus seirbhísí inbhuanaithe a 
éascú, lucht tionchair a fhostú agus a 
chumhachtú agus modhanna nuálacha a 
thástáil chun na próisis agus an tírdhreach 
gnó atá ann cheana a oiriúnú. Chun tacú le 
glacadh níos leithne réiteach inbhuanaithe 
sa mhargadh, ba cheart glacadh an phobail 
i gcoitinne agus rannpháirtíocht na 
dtomhaltóirí a chur chun cinn.

(22) Ba cheart don Chlár gníomhaithe 
margaidh a ullmhú agus tacaíocht a 
thabhairt dóibh don athrú i dtreo geilleagar 
glan ciorclach fuinneamhéifeachtúil 
ísealcharbóin aeráidseasmhach trí bhíthin 
úsáid inbhunaithe na n-achmhainní 
nádúrtha atá ann cheana agus trí bhíthin 
deiseanna nua gnó a thástáil, scileanna 
gairmiúla a uasghrádú, rochtain tomhaltóirí 
ar earraí agus seirbhísí inbhuanaithe a 
éascú, lucht tionchair a fhostú agus a 
chumhachtú agus modhanna nuálacha a 
thástáil chun na próisis agus an tírdhreach 
gnó atá ann cheana a oiriúnú. Chun tacú le 
glacadh níos leithne réiteach inbhuanaithe 
sa mhargadh, go háirithe forbairt na 
dteicneolaíochtaí fuinnimh inathnuaite 
nuálacha, ba cheart glacadh an phobail i 
gcoitinne agus rannpháirtíocht na 
dtomhaltóirí a chur chun cinn.

Réasúnú

A bhuí le forbairtí teicneolaíocha agus le forbairtí sa mhargadh agus (freisin) le tacaíocht 
phoiblí, tháinig laghdú tobann le deich mbliana anuas ar na costais a bhaineann le córais 
fuinnimh inathnuaite a shuiteáil. Ní mór dúinn leanúint ar aghaidh sa treo sin le forbairt 
iomlán acmhainneacht fuinnimh na hEorpa a éascú, trí fhoinsí fuinnimh malartacha a 
mheasúnú ar foinsí iad nach mbaintear mórán úsáide astu go fóill sa lá atá inniu ann (amhail 
fuinneamh muirí nó fuinneamh geoiteirmeach) agus trí neamhspleáchas fuinnimh an Aontais 
ó thríú tíortha a fhorbairt.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé 
dul i ngleic leis an athrú aeráide i 
gcomhréir le gealltanais an Aontais 
Comhaontú Pháras agus Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 

(24) Tá an comhrac in aghaidh an 
athraithe aeráide ar cheann de na 
dúshláin dhomhanda is tábhachtaí dá 
bhfuil freagairt chomhordaithe agus 
uaillmhianach ag teastáil. Ní mór don 
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Aontaithe a chur chun feidhme, 
rannchuidiú a bheidh sa Chlár sin chun an 
ghníomhaíocht ar son na haeráide a 
phríomhshruthú agus chun sprioc 
fhoriomlán 25 % de chaiteachais 
bhuiséadacha an Aontais a bhaint amach 
maidir leis an tacaíocht do chuspóirí 
aeráide. Le gníomhaíochtaí faoin gClár 
seo, meastar go gcaithfear 61 % 
d’imchlúdach airgeadais foriomlán an 
Chláir ar chuspóirí aeráide. Sainaithneofar 
gníomhaíochtaí ábhartha le linn ullmhú 
agus chur chun feidhme an Chláir, agus 
déanfar athmheasúnú ar na gníomhaíochtaí 
sin mar chuid de na meastóireachtaí agus 
na próisis athbhreithnithe ábhartha.

Aontas dul i ngleic leis an athrú aeráide i 
gcomhréir le gealltanais an Aontais 
Comhaontú Pháras agus Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe a chur chun feidhme, 
rannchuideoidh an Clár sin le gníomhuithe 
príomhshrutha aeráide agus comhshaoil
agus leis an sprioc fhoriomlán go 
gcaithfear 25 % de chaiteachais 
bhuiséadacha an Aontais mar thacaíocht do 
chuspóirí aeráide agus comhshaoil a 
bhaint amach. Le gníomhaíochtaí faoin 
gClár seo, meastar go gcaithfear 61 % 
d’imchlúdach airgeadais foriomlán an 
Chláir ar chuspóirí aeráide. Sainaithneofar 
gníomhaíochtaí ábhartha le linn ullmhú 
agus chur chun feidhme an Chláir, agus 
déanfar athmheasúnú ar na gníomhaíochtaí 
sin mar chuid de na meastóireachtaí agus 
na próisis athbhreithnithe ábhartha.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Agus an Clár á chur chun feidhme, 
ba cheart aird chuí a thabhairt ar an 
straitéis maidir leis na réigiúin is 
forimeallaí30 i bhfianaise Airteagal 349 
CFAE agus riachtanais shonracha na 
réigiún sin agus a leochailí atá siad. Ba 
cheart freisin beartais eile an Aontais nach 
beartais maidir leis an gcomhshaoil agus 
leis an aeráid, agus nach beartais ábhartha 
maidir leis an aistriú chuig fuinneamh glan 
iad a chur san áireamh.

(25) Agus an Clár á chur chun feidhme, 
ba cheart aird chuí a thabhairt ar an 
straitéis maidir leis na réigiúin is 
forimeallaí30 i bhfianaise Airteagal 349 
CFAE agus riachtanais shonracha na 
réigiún sin agus a leochailí atá siad. Ba 
cheart freisin beartais eile an Aontais nach 
beartais maidir leis an gcomhshaoil, leis an 
aeráid, leis an ngeilleagar ciorclach iad
agus nach beartais ábhartha maidir leis an 
aistriú chuig fuinneamh glan iad a chur san 
áireamh.

_________________ _________________

30 COM(2017) 623 final 30 COM(2017) 623 final

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
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Aithris 26 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26a) Le meastóireacht ar an Rialachán 
seo, cuirfear ar fáil an fhaisnéis is gá don 
phróiseas cinnteoireachta chun, i gcás 
inar gá, feabhas a chur ar an gClár. Le 
cois meastóireacht a dhéanamh ar an 
gClár ó thaobh an chuspóir in Airteagal 3 
den Rialachán seo a chomhlíonadh, ba 
cheart aird speisialta a thabhairt ar an 
bpróiseas iarratais chun a áirithiú go 
bhfuil rochtain ar na cistí sin ag na 
tionscadail ábhartha uile. Tá sé 
tábhachtach a áirithiú go háirithe, go 
bhfuil sé praiticiúil agus éasca do phobail 
áitiúila agus don tsochaí shibhialta a 
bheith rannpháirteach ann.

Leasú 17

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) ciallaíonn “tionscadail dúlra 
straitéiseacha” tionscadail a thacaíonn le 
cuspóirí dúlra agus bithéagsúlachta an 
Aontais a bhaint amach trí chláir 
chomhleanúnacha gníomhaíochta a chur 
chun feidhme sna Ballstáit chun na 
cuspóirí agus na tosaíochtaí sin a 
phríomhshruthú i mbeartais agus ionstraimí 
eile airgeadais, lena n-áirítear trí na creataí 
gníomhaíochta tosaíochta arna mbunú de 
bhun Threoir 92/43/CEE a chur chun 
feidhme ar bhealach comhordaithe;

(1) ciallaíonn “tionscadail dúlra 
straitéiseacha” tionscadail a thacaíonn le 
cuspóirí dúlra agus bithéagsúlachta an 
Aontais a bhaint amach, ar cuspóirí iad a 
leagtar amach go háirithe i dTreoir 
2009/147/CE agus i dTreoir 92/43/CEE 
ón gComhairle, trí chláir 
chomhleanúnacha gníomhaíochta a chur 
chun feidhme sna Ballstáit chun na 
cuspóirí agus na tosaíochtaí sin a 
phríomhshruthú i mbeartais agus ionstraimí 
eile airgeadais, lena n-áirítear trí na creataí 
gníomhaíochta tosaíochta arna mbunú de 
bhun Threoir 92/43/CEE a chur chun 
feidhme ar bhealach comhordaithe;

Leasú 18

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

(4) ciallaíonn “tionscadail 
ghníomhaíochta caighdeánacha” 
tionscadail nach tionscadail chomhtháite 
straitéiseacha nó tionscadail cúnaimh 
theicniúil iad a shaothraíonn cuspóirí 
sonracha an Chláir a leagtar amach in 
Airteagal 3(2);

(4) ciallaíonn “tionscadail 
ghníomhaíochta caighdeánacha” 
tionscadail nach tionscadail chomhtháite 
straitéiseacha nó tionscadail cúnaimh 
theicniúil iad, amhail tionscadail ón 
mbonn aníos (Forbairt Áitiúil faoi Stiúir 
an Phobail (CLLD)), a shaothraíonn 
cuspóirí sonracha an Chláir a leagtar 
amach in Airteagal 3(2);

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta an Chláir 
cuidiú leis an athrú i dtreo geilleagar glan
ciorclach fuinneamhéifeachtúil 
ísealcharbóin aeráidseasmhach, lena n-
áirítear an t-aistriú chuig fuinneamh glan, 
cáilíocht an chomhshaoil a chosaint agus a 
fheabhsú agus cailliúint na bithéagsúlachta 
a stopadh agus a aisiompú.

1. Is é cuspóir ginearálta an Chláir 
cuidiú leis an athrú i dtreo geilleagar 
inbhuanaithe ciorclach, atá éifeachtúil ó 
thaobh acmhainní agus fuinnimh de, 
ísealcharbóin aeráidseasmhach, lena n-
áirítear tríd an aistriú chuig córas 
fuinnimh atá an-éifeachtúil ó thaobh 
fuinnimh de agus atá bunaithe ar fhoinsí 
inathnuaite, chun a áirithiú go ndéanfar
cáilíocht an chomhshaoil a chosaint agus a 
fheabhsú agus cailliúint na bithéagsúlachta 
a stopadh agus a aisiompú, lena n-áirítear 
an tacaíocht do Natura 2000 agus dul i 
ngleic le díghrádú éiceachóras, ag cuidiú 
dá thoradh sin le hardleibhéal cosanta 
comhshaoil agus le gníomhartha 
uaillmhianacha ar son na haeráide. Leis 
an gClár, tacófar freisin le rialachas 
comhshaoil agus aeráide níos fearr ag 
gach leibhéal, lena n-áirítear 
rannpháirtíocht níos fearr na sochaí 
sibhialta, ENRanna agus gníomhaithe 
áitiúla.

Leasú 20

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) teicnící agus cuir chuige nuálacha a 
fhorbairt, a thaispeáint agus a chur chun 
cinn chun cuspóirí reachtaíocht agus 
bheartas an Aontais maidir leis an 
gcomhshaol agus maidir le gníomhú ar son 
na haeráide a bhaint amach, lena n-áirítear 
an t-aistriú chuig fuinneamh glan, agus 
cuidiú dea-chleachtais maidir leis an dúlra 
agus leis an mbithéagsúlacht a chur i 
bhfeidhm;

(a) teicnící agus cuir chuige nuálacha a 
fhorbairt, a thaispeáint agus a chur chun 
cinn chun cuspóirí reachtaíocht agus 
bheartas an Aontais maidir leis an 
gcomhshaol agus maidir le gníomhú ar son 
na haeráide a bhaint amach, lena n-áirítear 
an t-aistriú chuig fuinneamh glan, agus 
cuidiúagus tacú ledea-chleachtais maidir 
leis an dúlra agus leis an mbithéagsúlacht, 
agus leis an bhfeirmeoireacht agus córais 
bhia inbhuanaithe a chur i bhfeidhm;

Leasú 21

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) tacú le forbairt, cur chun feidhme 
agus forfheidhmiú reachtaíocht agus 
bheartas ábhartha an Aontais, agus 
faireachán a dhéanamh orthu, lena n-
áirítear rialachas trí acmhainneachtaí 
gníomhaithe poiblí agus príobháideacha 
agus rannpháirteachas na sochaí sibhialta a 
fheabhsú;

(b) tacú le forbairt, cur chun feidhme 
agus forfheidhmiú reachtaíocht agus 
bheartas ábhartha an Aontais, agus 
faireachán a dhéanamh orthu, lena n-
áirítear rialachas trí acmhainneachtaí 
gníomhaithe poiblí agus príobháideacha, 
lena n-áirítear talmhaíocht, 
gairneoireacht, foraoiseacht agus iascach,
agus rannpháirteachas na sochaí sibhialta a 
fheabhsú;

Leasú 22

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Ní bhainfidh an Clár an bonn ó 
chuspóirí reachtaíocht agus beartas eile 
an Aontais;
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Réasúnú

Ar an drochuair, bhí tionscadail LIFE ina n-údar conspóide agus coimhlinte poiblí i roinnt 
Ballstát sna blianta a chuaigh thart mar gheall ar dhíshealbhú daoine a raibh feirmeacha 
teaghlaigh acu. Ní mór coinbhleacht i gcur i bhfeidhm LIFE le reachtaíocht agus beartais 
eile de chuid an Aontais a sheachaint, amhail CBT agus an chosaint d’fheirmeoirí óga agus 
d’fheirmeacha teaghlaigh. Ní mór comhar le feirmeoirí agus úinéirí talún, ach freisin le 
FBManna agus leis an earnáil phríobháideach a threisiú i rialachán chistiúchán LIFE.

Leasú 23

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) cleachtais feirmeoireachta 
inbhuanaithe, lena n-áirítear ithir-
bhithéagsúlacht agus agrai-
bhithéagsúlacht, gabháil dé-ocsaíd 
charbóin, monatóireacht ar ithir, cosaint 
ithreach agus uisce;

Leasú 24

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-a) leis na tionscadail arna maoiniú 
ag an gClár, cabhrófar go suntasach le 
baint amach ceann amháin ar a laghad de 
na cuspóirí a leagtar amach in 
Airteagal 3;

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) seachnófar leis na tionscadail arna 
maoiniú ag an gClár an bonn a bhaint ó 
chuspóirí comhshaoil, cuspóirí aeráide nó 

(a) seachnófar leis na tionscadail arna 
maoiniú ag an gClár an bonn a bhaint ó 
chuspóirí comhshaoil, cuspóirí aeráide nó 



AD\1162174GA.docx 21/27 PE623.976v02-00

GA

cuspóirí ábhartha maidir le fuinneamh glan 
an Chláir agus, i gcás inar féidir, cuirfear 
chun cinn úsáid an tsoláthair phoiblí ghlais;

cuspóirí ábhartha maidir le fuinneamh glan 
an Chláir agus, chomh minic agus is féidir, 
cuirfear chun cinn úsáid an tsoláthair 
phoiblí ghlais;

Leasú 26

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) seachnóidh na tionscadail arna 
maoiniú ag an gClár an bonn a bhaint ó 
thosaíochtaí reachtaíochta agus beartais 
eile de chuid an Aontais, go háirithe 
éifeachtúlacht acmhainne agus táirgeadh 
bia;

Leasú 27

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) tabharfar tús áite do na tionscadail 
ag a bhfuil an acmhainneacht is mó dul i 
gcomhar go cliste leis an tsochaí 
shibhialta, úinéirí talún, talmhaíocht, 
gairneoireacht agus foraoiseacht, agus 
iad a dhéanamh páirteach ann;

Réasúnú

Mar is léir ón taithí atá faighte go dtí seo, is rud riachtanach do rath thionscadail LIFE é go 
mbeadh rannpháirtíocht agus comhar cliste ann leis an tsochaí shibhialta, úinéirí talún, 
talmhaíocht, gairneoireacht agus foraoiseacht maidir le teicnící agus cuir chuige nuálacha a 
fhorbairt, a léiriú agus a chur chun cinn chun cuspóirí reachtaíochta agus beartais an 
Aontais a bhaint amach maidir leis an gcomhshaol agus gníomhú ar son na haeráide, lena n-
áirítear aistriú fuinnimh, agus chun cuidiú agus tacú le cur i bhfeidhm na gcleachtas is fearr 
maidir leis an dúlra agus leis an mbithéagsúlacht.

Leasú 28
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) áiritheoidh an Coimisiún 
cothromaíocht gheografach do na 
tionscadail arna maoiniú ag an gClár;

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) i gcás inarb iomchuí, tabharfar aird 
speisialta ar thionscadail i limistéir 
gheografacha a bhfuil riachtanais 
shonracha acu nó toisc a leochailí atá siad, 
amhail limistéir a bhfuil dúshláin 
shonracha chomhshaoil nó srianta nádúrtha 
iontu, limistéir trasteorann nó réigiúin 
fhorimeallacha.

(f) i gcás inarb iomchuí, tabharfar aird 
speisialta ar thionscadail, ar choinníoll go 
mbaineann tairbhí comhshaoil leis na 
tionscadail, i limistéir gheografacha a 
bhfuil riachtanais shonracha acu nó toisc a 
leochailí atá siad, amhail limistéir a bhfuil 
dúshláin shonracha chomhshaoil nó srianta 
nádúrtha iontu, limistéir trasteorann nó 
réigiúin fhorimeallacha.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) is é ceannach talún an t-aon 
bhealach amháin nó an bealach is 
éifeachtaí ó thaobh costais de chun an 
toradh is inmhianaithe i dtaobh caomhnú 
de a bhaint amach;

(b) is é an talamh a cheannach an t-aon 
bhealach amháin chun an toradh 
inmhianaithe ó thaobh caomhnaithe de a 
ghnóthú;

Réasúnú

San am atá thart, ceannaíodh dáileachtaí talún nó rinneadh díshealbhú agus cistí LIFE á n-
úsáid, rud a bhí ina údar conspóide poiblí. Ba cheart go mbeadh ceannach talún ar an aon 
bhealach amháin leis an toradh atá ag teastáil a bhaint amach, má chuirtear i bhfeidhm é. Ba 
cheart tús áite a thabhairt don chomhar le feirmeoirí chun spriocanna caomhnaithe a bhaint 
amach.
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Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Déanfaidh an Coimisiún, trí 
bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, 
cláir oibre ilbhliantúla a ghlacadh do 
Chlár LIFE. Déanfar na gníomhartha 
cur chun feidhme sin a ghlacadh i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 21a.

Réasúnú

Tá an nós imeachta seo de chuid Choiste LIFE i gcomhréir le rialachán LIFE atá ann faoi 
láthair. Ba cheart do na Ballstáit a bheith páirteach in ullmhú na gclár oibre.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Áiritheoidh an Coimisiún go 
rachfar i gcomhairle ar bhonn leormhaith 
leis na comhreachtóirí agus na 
geallsealbhóirí agus cláir oibre á 
bhforbairt.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar meastóireacht eatramhach 
ar an gClár ach a mbeidh faisnéis 
leordhóthanach ar fáil ar chur chun 
feidhme an Chláir, ach tráth nach faide ná 

2. Déanfar meastóireacht eatramhach 
ar an gClár ach a mbeidh faisnéis 
leordhóthanach ar fáil ar chur chun 
feidhme an Chláir, ach tráth nach faide ná 
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ceithre bliana ó thosach chur chun feidhme 
an Chláir.

ceithre bliana ó thosach chur chun feidhme 
an Chláir agus beidh an measúnú inti 
arna dhéanamh de bhun Airteagal 18(5). 
Beidh togra le haghaidh leasú ar an 
Rialachán seo ag gabháil leis an 
meastóireacht eatramhach sin, i gcás inar 
gá.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I ndeireadh chur chun feidhme an 
Chláir, ach tráth nach déanaí ná ceithre 
bliana tar éis dheireadh na tréimhse a 
shonraítear sa dara mír d’Airteagal 1, 
déanfaidh an Coimisiún meastóireacht 
deiridh ar an gClár.

3. I ndeireadh chur chun feidhme an 
Chláir, ach tráth nach déanaí ná ceithre 
bliana tar éis dheireadh na tréimhse a 
shonraítear sa dara mír d’Airteagal 1, 
déanfaidh an Coimisiún meastóireacht 
deiridh ar an gClár agus beidh 
measúnuithe inti arna ndéanamh de bhun 
Airteagal 18(5). 

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Cuirfidh an Coimisiún torthaí na 
meastóireachtaí chomh maith lena 
bharúlacha féin in iúl do Pharlaimint na 
hEorpa, don Chomhairle, do Choiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
agus do Choiste na Réigiún.

4. Cuirfidh an Coimisiún torthaí na 
meastóireachtaí chomh maith lena 
bharúlacha féin in iúl do Pharlaimint na 
hEorpa, don Chomhairle, do Choiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
agus do Choiste na Réigiún. Cuirfidh an 
Coimisiún torthaí na meastóireachtaí ar 
fáil go poiblí.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 21a

Nós imeachta coiste

1. Déanfaidh Coiste Chlár LIFE don 
Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son 
na hAeráide cúnamh a thabhairt don 
Choimisiún. Beidh an coiste sin ina 
choiste de réir bhrí Rialachán (AE) 
Uimh. 182/2011.

2. I gcás ina ndéanfar tagairt don 
mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de 
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

I gcás nach dtugann an coiste aon 
tuairim, ní ghlacfaidh an Coimisiún an 
dréachtghníomh cur chun feidhme agus 
beidh feidhm ag an tríú fomhír 
d’Airteagal 5(4) de Rialachán (AE) 
Uimh. 182/2011.

Réasúnú

Tá an nós imeachta coiste seo i gcomhréir le clár LIFE atá ann faoi láthair. Ba cheart an 
comhar maith idir an Coimisiún agus na Ballstáit a choimeád. Ba cheart Coiste LIFE a 
choimeád.
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