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RÉASÚNÚ GEARR

Is e atá sa dréacht-tuairim seo ná freagairt don togra reachtach ón gCoimisiún Eorpach de mhí 
Eanáir 2020 le haghaidh Ciste um Aistriú Cóir a bhunú, lena dtabharfaí tacaíocht do chríocha 
agus do phobail maidir le haistriú a dhéanamh faoi 2050 chuig geilleagar AE a bheidh 
ciorclach agus neodrach ó thaobh na haeráide de, i gcomhréir le Comhaontú Pháras.

Tá feirmeoirí ar an túslíne a mhéid a bhaineann leis an athrú aeráide agus, dá bhrí sin, is 
príomhpháirtithe leasmhara iad maidir leis an gcuspóir sin a bhaint amach.

Athdhearbhaítear leis an tuairim nach mór go mbeadh an Ciste um Aistriú Cóir a oibriú mar 
uirlis bhreise i ndáil le foinsí nua cistiúcháin. Ní mór saincheisteanna aeráide a ionchorprú sa  
chinnteoireacht le gach ciste mór CAI, lena n-áirítear CBT, d’fhonn rannchuidiú le 
dícharbónú an gheilleagair, a bhfuil gá le cistiúchán leordhóthanach ina leith. Ba cheart go 
ndéanfaí gníomhaíocht agus beartais fhadtéarmacha eile de chuid an Aontais a chomhlánú, 
seachas dochar a dhéanamh dóibh, leis an gCiste um Aistriú Cóir.

Tá comhiarrachtaí buntábhachtach chun go mbainfí amach an sprioc chomhchoiteann maidir 
le geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de a bheith ann agus, mar sin, ba cheart go 
mbeadh rochtain ar an gCiste um Aistriú Cóir ar an gcoinníoll go nglacfaí le cuspóir náisiúnta 
maidir le neodracht aeráide faoi 2050, chomh maith le spriocanna idirthréimhseacha don 
bhliain 2030.

Cuirtear i bhfios go láidir leis an tuairim ar an aird ar leith is gá a thabhairt ar na críocha is mó 
a ndéantar difear dóibh, ar limistéir thuaithe nó fhorimeallacha iad, a bhfuil dúshláin 
shóisialta agus eacnamaíocha níos doimhne acu cheana a laghdaíonn a gcumas freagairt do na 
dúshláin a bhaineann leis an bpróiseas aistrithe. Is féidir ról tábhachtach a bheith ag na 
réigiúin sin freisin maidir le forbairt infheistíochtaí i bhfuinneamh in-athnuaite, lena n-áirítear 
limistéir atá cóngarach do na críocha sin.

Tá ga le beartais agus straitéisí cuimsitheacha chun a sheachaint go ndéanfaí 
éagothromaíochtaí sa phróiseas aistrithe a ghéarú agus chun a áirithiú go dtabharfaí an 
tacaíocht shóisialta is gá do na pobail. Mar sin, moltar roinnt gníomhaíochtaí incháilithe nua, 
chomh maith le cur chuige ó bhun aníos maidir le rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí.

LEASUITHE

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

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 (7a) Tá an prionsabal go ndéanfar an 
aeráid a phríomhshruthú ar fud gach 
cláir de chuid an Aontais buntábhachtach 
maidir le geilleagar atá neodrach ó 
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thaobh na haeráide de a bhaint amach 
faoi 2050, i gcomhréir le cuspóirí 
Chomhaontú Pháras. Ba cheart 
saincheisteanna aeráide a ionchorprú sa 
chinnteoireacht le gach ciste mór faoin 
gcreat ilbhliantúil airgeadais (CAI), lena 
n-áirítear an Comhbheartas 
Talmhaíochta (CBT), agus ba cheart go 
rannchuideoidís le dícharbónú an 
gheilleagair. Ní féidir leis na cláir sin a 
bheith éifeachtach maidir le haistriú 
cothrom agus cóir do chách a áirithiú ach 
amháin le hacmhainní buiséadacha 
leordhóthanacha. Dá bhrí sin, ba cheart 
creat airgeadais láidir agus 
uaillmhianach a chur ar fáil le CAI 2021-
2027 chun an uaillmhian sin a 
chomhlíonadh agus ba cheart cistiú nua a 
leithdháileadh leis ionas go mbeidh an 
Ciste um Aistriú Cóir ag oibriú mar uirlis 
bhreise le haghaidh gníomhú ar son na 
haeráide, rud lena ndéanfaí gníomhaíocht 
agus beartais fhadtéarmacha eile de chuid 
an Aontais a chomhlánú, seachas dochar 
a dhéanamh dóibh.

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12a) Tá ga le beartais agus straitéisí 
cuimsitheacha chun a sheachaint go 
ndéanfaí éagothromaíochtaí i bpróiseas 
aistrithe chóir a ghéarú. Ba cheart go 
mbeadh cur chun cinn an 
chomhtháthaithe shóisialta ina 
threoirphrionsabal do thacaíocht faoin 
gCiste um Aistriú Cóir, rud lena ndéanfaí 
comhionannas inscne a chur chun cinn, 
lena n-áiritheofaí ceantair thuaithe 
bhríomhara, dálaí feabhsaithe d’imircigh, 
oibrithe óga agus oibrithe scothaosta agus 
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oibrithe ar bheagán oiliúna agus lena n-
áiritheofaí nach bhfágfaí aon duine ar 
lár.

Or. en

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 (16a) Ba cheart aird ar leith a thabhairt 
ar cheantair thuaithe agus iargúlta. Tá 
dúshláin shóisialta agus eacnamaíocha 
atá níos mó fós roimh na ceantair sin 
cheana, lena n-áirítear aosú, imirce 
amach daoine óga agus dídhaonrú 
foriomlán, scileanna ar leibhéal níos ísle 
agus níos lú bonneagair agus nascachta, 
rud lena ndéantar a gcumas freagairt do 
dhúshláin an phróisis aistrithe a laghdú 
tuilleadh. D’fhéadfadh sé go mbeadh ról 
tábhachtach freisin ag na ceantair sin 
maidir le hacmhainneacht a sholáthar le 
haghaidh infheistíocht i bhfuinneamh in-
athnuaite a shuiteáil, agus talamh 
talmhaíochta á choimirciú. Ba cheart, dá 
bhrí sin, go rannchuideodh na pleananna 
críocha leis an bhféidearthacht go 
ndéanfaí ceantair thuaithe atá cóngarach 
do na críocha a aithníodh a bheith 
incháilithe le haghaidh teicneolaíocht 
agus bonneagair fuinnimh in-athnuaithe 
a úsáid.

Or. en
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Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

EUR 7,5 billiún i bpraghsanna 2018 a 
bheidh sna hacmhainní don Chistiú um 
Aistriú Cóir faoi sprioc na hInfheistíochta 
le haghaidh fáis agus post a bheidh ar fáil 
le haghaidh gealltanas buiséadach do 
thréimhse 2021-2027, ar méid é a fhéadfar 
a mhéadú, de réir mar a bheidh, le 
hacmhainní breise a leithdháilfear i 
mbuiséad an Aontais, agus le hacmhainní 
eile i gcomhréir leis an mbunghníomh is 
infheidhme. 

Méid breise de EUR 7,5 billiún i 
bpraghsanna 2018 a bheidh sna hacmhainní 
don Chistiú um Aistriú Cóir faoi sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post a 
bheidh ar fáil le haghaidh gealltanas 
buiséadach do thréimhse 2021-2027, ar 
méid é a fhéadfar a mhéadú, de réir mar is 
gá, le hacmhainní breise a leithdháilfear i 
mbuiséad an Aontais, agus le hacmhainní 
eile i gcomhréir leis an mbunghníomh is 
infheidhme. Ní bheidh cistiú an Chiste um 
Aistriú Cóir chun dochair do na 
hacmhainní a leithdháilfear ar na cistí 
CAI eile.

Or. en

Leasú 5

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 3a. Ba cheart go mbeadh rochtain ar 
an gCiste um Aistriú Cóir ar an gcoinníoll 
go nglacfaí le cuspóir náisiúnta maidir le 
neodracht aeráide a bhaint amach faoi 
2050, chomh maith le spriocanna 
idirthréimhseacha do 2030.

Or. en
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Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí 
agus bonneagar le haghaidh fuinneamh 
glan inacmhainne, le hastaíochtaí gáis 
ceaptha teasa a laghdú, agus don 
éifeachtúlacht fuinnimh agus don 
fhuinneamh in-athnuaite a úsáid;

(d) infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí 
agus bonneagar le haghaidh fuinneamh 
glan agus inacmhainne, le hastaíochtaí gáis 
ceaptha teasa a laghdú, agus don 
éifeachtúlacht fuinnimh agus don 
fhuinneamh in-athnuaite a úsáid, lena n-
áirítear i limistéir atá cóngarach do na 
críocha a shainaithneofar, i gcás ina 
bhfuil údar cuí leis sin;

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) infheistíochtaí i ndigitiú agus i 
nascacht dhigiteach;

(e) infheistíochtaí i ndigitiú agus i 
nascacht dhigiteach, go háirithe le 
haghaidh leathadh amach leathanbhanda i 
gceantair thuaithe agus iargúlta;

Or. en

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) infheistíochtaí in athghiniúint agus i 
ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún agus 
i dtionscadail athrú cuspóra;

(f) infheistíochtaí in athghiniúint agus i 
ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún agus 
i dtionscadail athrú cuspóra, agus urraim 
iomchuí don phrionsabal ‘gurb é údar an 
truaillithe a íocfaidh as’ a áirithiú;
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Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) uas-sciliú agus athsciliú oibrithe; (h) uas-sciliú agus athsciliú oibrithe 
agus cuardaitheoirí poist;

Or. en

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe h a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 (ha) infheistíochtaí i dtionscadail chun 
bochtaineacht fuinnimh a chomhrac;

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe k a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 (ka) infheistíocht i mbonneagar 
sóisialta;

Or. en
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Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí 
le sainaithint na gcríoch is mó atá faoi 
thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, 
atá sa phlean críochach um an aistriú cóir 
ábhartha, agus go bhfuil an plean críochach 
um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa 
Bhallstát lena mbaineann.

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí 
le sainaithint na gcríoch is mó atá faoi 
thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, 
atá sa phlean críochach um an aistriú cóir 
ábhartha, agus go bhfuil an plean críochach 
um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa 
Bhallstát lena mbaineann agus leis na 
spriocanna dícharbónaithe do 2050, 
chomh maith leis na spriocanna 
idirthréimhseacha do 2030.

Or. en

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

b) réasúnú le críocha a shainaithint a 
bheith faoin tionchar is diúltaí de dheasca 
an phróisis aistrithe dá dtagraítear i bpointe 
(a) agus atá le tacaíocht a fháil ó CUAC, i 
gcomhréir le mír 1;

b) réasúnú le críocha a shainaithint a 
bheith faoin tionchar is diúltaí de dheasca 
an phróisis aistrithe dá dtagraítear i bpointe 
(a) den mhír seo agus atá le tacaíocht a 
fháil ón  gCiste um Aistriú Cóir, i 
gcomhréir le mír 1, agus limistéir 
chóngaracha is féidir, i gcomhpháirt leis 
na críocha a shainaithneofar, 
rannchuidiú leis an iarracht maidir leis 
an aistriú;

Or. en
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Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Beidh na páirtithe ábhartha i 
gcomhréir le hAirteagal [6] den Rialachán 
(AE) [RCF nua] rannpháirteach in 
ullmhúchán agus cur chun feidhme na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir.

3. Na páirtithe ábhartha agus na 
geallsealbhóirí ábhartha ar leibhéal 
geografach na gcríoch a ndéanfar difear 
dóibh dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal 
seo, beidh siad rannpháirteach, i gcomhréir 
le hAirteagal [6] den Rialachán (AE) [RCF 
nua], i gcur chuige ó bhun aníos, in 
ullmhúchán agus i gcur chun feidhme na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir.

Or. en

Leasú 15

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 1a. San athbhreithniú meántéarma dá 
dtagraítear in Airteagal 7(4), déanfar 
meastóireacht ar an ngluaiseacht i dtreo 
na sprice maidir le bheith neodrach ó 
thaobh astaíochtaí de faoi 2050 agus i 
dtreo spriocanna idirthréimhseacha do 
2030. Mura ndéanfar dul chun cinn 
leordhóthanacha maidir le hastaíochtaí 
gás ceaptha teasa a laghdú, arna shuíomh 
leis an athbhreithniú idirthréimhseach 
sin, déanfar laghduithe ar an tacaíocht ón 
gCiste um Aistriú Cóir.

Or. en


