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RÉASÚNÚ GEARR 

Tá an Rapóirtéir den tuairim, mar gheall ar an athbhreithniú ar imchlúdach airgeadais an 

Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach agus ar a chuspóir ginearálta, go bhfuil deis 

ann chun na nithe seo a leanas a dhéanamh: 

1) Athbhreithniú a dhéanamh ar chuspóir ginearálta an chláir chun a áirithiú go ndéanfar é a 

dhíriú go soiléir ar chúnamh teicniúil a chur ar fáil arna iarraidh sin ag Ballstáit maidir le 

hathchóirithe atá chun tairbhe don tsochaí agus/nó don chomhshaol. Ba cheart don Chlár 

rannchuidiú le téarnaimh eacnamaíoch a bhaint amach agus le poist ardcháilíochta a chruthú, 

leis an mbochtaineacht a chomhrac agus le hinfheistíocht a spreagadh san fhíorgheilleagar. 

2) Critéir a fhorbairt maidir le glacadh leis an iarraidh ar chúnamh ó na Ballstáit i gcás ina 

bhfuil líon níos mó iarrataí faighte ná an líon is féidir a éascú laistigh den imchlúdach 

airgeadais, bunaithe ar an gceanglas thuasluaite go mbeadh an t-athchóiriú chun tairbhe don 

tsochaí agus/nó don chomhshaol. 

Tá an Rapóirtéir den tuairim gur cheart nasc a dhéanamh idir an méadú ar an imchlúdach 

airgeadais agus athbhreithniú ar an tuiscint maidir le cad iad na ‘hathchóirithe struchtúrtha’ ar 

cheart é a bhí dírithe orthu. Ba cheart athchóirithe struchtúrtha faoin gclár a thuiscint mar 

athchóirithe struchtúrtha lena gcuimsítear cláir maidir le hinfheistíocht phoiblí, earraí poiblí 

agus seirbhísí poiblí a athnáisiúnú nó a thabhairt isteach arís faoi chúram údarás áitiúil, córais 

phoiblí slándála sóisialta a neartú, agus athchóirithe lena ndéantar cómhargáil a chur chun 

tosaigh agus lena ndéantar fás iarbhír ar phá a chur chun cinn.  

De réir chlár oibre an chláir don bhliain 2017, caitheadh timpeall ar 90% de chistí an chláir ar 

thionscadail atá dírithe ar threoracha an Choimisiúin faoin Seimeastar Eorpach agus ceanglais 

reachtacha eile de chuid AE a chur chun feidhme. Mar thoradh air sin, tá an rapóirtéir den 

tuairim, maidir le ról na gcomhpháirtithe sóisialta, na sochaí sibhialta, agus údarás áitiúil agus 

réigiúnach maidir leis an iarraidh a fhoirmiú agus cur chun feidhme an athchóirithe a 

dhearadh agus faireachán a dhéanamh air, ba cheart na róil sin a lua go sonrach sa togra. 

Maidir leis an athbhreithniú ar an gcuspóir ginearálta chun go gcuimseodh sé na critéir um 

chóineasú maidir leis na Ballstáit nach bhfuil sa limistéar euro, tá an rapóirtéir den tuairim go 

bhféadfadh sé a bheith mar thoradh air sin go mbainfí úsáid as an gclár chun an bonn a bhaint 

ó sheirbhisí poiblí ardcháilíochta inrochtana agus ó chórais slándála shóisialta – maidir le 

heasnamh buiséadach an rialtais agus cóimheas fiachais-OTI an rialtais go háirithe. Mar 

thoradh air sin, tá sí den tuairim gur cheart go mbeadh an clár dírithe ar údarás a thabhairt 

d’iarrataí lena mbainfeadh tairbhe chinnte don tsochaí nó don chomhshaol. 

Ní aontaíonn an rapóirtéir leis an moladh ón gCoimisiún ina Mheabhrán Míniúcháin atá ag 

gabháil leis an togra gur cheart cuireadh a thabhairt do na Ballstáit cistí atá ann cheana a 

athúsáíd le haghaidh cúnamh teicniúil faoi Chistí Struchtúrthacha agus Infheistíochta na 

hEorpa le haghaidh an chláir seo, lena n-áirítear le haghaidh iarrataí maidir le glacadh an euro. 

Tá sí den tuairim, maidir le cistí SIE agus an ról tábhachtach atá acu ar fud na mBallstát, gur 

cheart iad a choinneáil mar atá siad agus gan iad a athúsáid le haghaidh an chláir seo. 
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LEASUITHE 

Iarrann an Coiste um Buiséid 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 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(1)  Bunaíodh an Clár Tacaíochta um 

Athchóiriú Struchtúrach (‘an Clár’) chun 

cumas na mBallstát a neartú athchóirithe 

fáschothaitheacha riaracháin agus 

struchtúracha a cheapadh agus a chur chun 

feidhme, lena n-áirítear le cúnamh chun 

úsáid éifeachtúil éifeachtach a bhaint as 

cistí an Aontais. Is é an Coimisiún a 

chuireann an tacaíocht ar fáil faoin gClár, 

arna iarraidh sin ag Ballstát, agus is féidir 

leis an tacaíocht sin raon leathan réimsí 

beartais a chumhdach. Trí gheilleagair 

bhuanseasmhacha a fhorbairt ar bhonn 

struchtúir láidre eacnamaíocha agus 

shóisialta, lena gcuirtear ar a gcumas do na 

Ballstáit suaitheadh a sheasamh go 

héifeachtúil agus teacht aniar go pras, 

cuirtear leis an gcomhtháthú eacnamaíoch 

agus sóisialta. Uirlis iomchuí chun an 

fhorbairt sin a bhaint amach is ea 

athchóirithe institiúideacha, riaracháin agus 

struchtúracha fáschothaitheacha a chur 

chun feidhme.   

(1)  Bunaíodh an Clár Tacaíochta um 

Athchóiriú Struchtúrach (‘an Clár’) chun 

cumas na mBallstát a neartú maidir le 

hathchóirithe fáschothaitheacha riaracháin 

agus struchtúracha a cheapadh agus a chur 

chun feidhme, lena n-áirítear le cúnamh 

chun úsáid éifeachtúil éifeachtach a bhaint 

as cistí an Aontais. Is é an Coimisiún a 

chuireann an tacaíocht ar fáil faoin gClár, 

arna iarraidh sin ag Ballstát, agus is féidir 

leis an tacaíocht sin raon leathan réimsí 

beartais a chumhdach. Trí gheilleagair 

agus sochaithe buanseasmhacha a 

fhorbairt ar bhonn struchtúir láidre 

eacnamaíocha agus shóisialta,  

rannchuidítear le comhtháthú críochach, 

eacnamaíoch agus sóisialta. Uirlis iomchuí 

chun an fhorbairt sin a bhaint amach is ea 

athchóirithe institiúideacha, riaracháin agus 

struchtúracha fáschothaitheacha a chur 

chun feidhme. Tá athchóirithe 

struchtúrtha aitheanta a bheith tairbhiúil 

ní hamháin nuair a dhéanann siad 

laghdú ar chaiteachas poiblí ar bhealach 

atá inbhuanaithe ó thaobh na sochaí de, 

ach freisin nuair a chuireann siad méadú 

ar chaiteachas sa ghearrthéarma chun 

feabhas a chur ar feidhmiú eacnamaíoch 

agus ar bhuiséad comhardaithe sa 

mheántéarma agus san fhadtéarma. Tá sé 

ríthábhachtach le haghaidh cur chun 

feidhme rathúil agus inbhuanaitheacht 

athchóirithe struchtúrtha go dtugfar 

tacaíocht dhaonlathach dóibh, chun a 

áirithiú go mbeidh na geallsealbhóirí 
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ábhartha uile, amhail údaráis áitiúla agus 

réigiúnacha, comhpháirtithe 

eacnamaíocha agus sóisialta, agus 

ionadaithe ón tsochaí shibhialta 

rannpháirteach iontu.  

 

Leasú  2 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 1 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (1 a) Chun forléargas a thabhairt ar na 

hathchóirithe a dearadh agus a cuireadh 

chun feidhme ar bhonn na hiarrata ó 

gach Ballstát, ba cheart leithdháileadh 

bhuiséad nua an Chláir a bheith bunaithe 

ar chritéir shoiléire roghnúcháin agus 

curtha i láthair ar bhealach trédhearcach. 

Leis sin, dhéanfaí malartú eolais, taithí 

agus dea-chleachtais a áirithiú, rud atá ar 

cheann de phríomhaidheanna an Chláir. 

 

Leasú  3 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 1 b (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (1 b) Chun neartú acmhainní na 

mBallstát i leith athchóirithe 

struchtúracha fáschothaitheacha a bhaint 

amach, níor cheart go ngabhfadh an Clár 

ionad cistiú ó bhuiséid naisiúnta na 

mBallstát, ná go n-úsáidfí é ina n-ionad, 

agus níor cheart go n-úsáidfí é chun 

caiteachas reatha a chumhdach. 

 

Leasú  4 

Togra le haghaidh rialacháin 
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Aithris 2 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(2)  Tá méadú tagtha ar an úsáid atá na 

Ballstáit a bhaint as an tacaíocht faoin 

gClár, sa dóigh gur sáraíodh a rabhthas ag 

súil leis ag an tús. Ar bhonn a luacha 

mheasta, ba mhó i bhfad na hiarrataí 

tacaíochta a fuair an Coimisiún le linn 

thimthriall 2017 ná an leithdháileadh 

bliantúil a bhí ar fáil. Le linn thimthriall 

2018, bhí luach measta na n-iarrataí a 

fuarthas cúig huaire ní ba mhó ná na 

hacmhainní airgeadais a bhí ar fáil don 

bhliain sin. Is beag Ballstát nár iarr 

tacaíocht faoin gClár agus baineann na 

hiarrataí leis na réimsí beartais uile atá 

cumhdaithe ag an gClár. 

(2)  Tá méadú tagtha ar an úsáid atá na 

Ballstáit a bhaint as an tacaíocht faoin 

gClár, sa dóigh gur sáraíodh a rabhthas ag 

súil leis ag an tús. Ar bhonn a luacha 

mheasta, ba mhó i bhfad na hiarrataí 

tacaíochta a fuair an Coimisiún le linn 

thimthriall 2017 ná an leithdháileadh 

bliantúil a bhí ar fáil, agus mar thoradh air 

sin, bhí   roinnt iarrataí ann nár 

roghnaíodh le haghaidh cistithe. Le linn 

thimthriall 2018, bhí luach measta na n-

iarrataí a fuarthas cúig huaire ní ba mhó ná 

na hacmhainní airgeadais a bhí ar fáil don 

bhliain sin. Is beag Ballstát nár iarr 

tacaíocht faoin gClár agus baineann na 

hiarrataí leis na réimsí beartais uile atá 

cumhdaithe ag an gClár.  

 

Leasú  5 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 3 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(3) Tá sé ríthábhachtach an comhtháthú 

eacnamaíoch agus sóisialta a neartú chun 

bheith rannpháirteach go rathúil san Aontas 

Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta. 

Baineann tábhacht ar leith leis sin i gcás na 

mBallstát nach é an euro a n-airgeadra, 

agus iad ag ullmhú le dul isteach sa 

limistéar euro. 

(3) Tá sé ríthábhachtach an comhtháthú 

críochach, eacnamaíoch agus sóisialta a 

neartú chun bheith rannpháirteach go 

rathúil san Aontas Eacnamaíoch agus 

Airgeadaíochta. Baineann tábhacht ar leith 

leis sin i gcás na mBallstát nach é an euro a 

n-airgeadra, agus iad ag ullmhú le dul 

isteach sa limistéar euro. 

 

Leasú  6 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 4 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(4) Dá bhrí sin, is iomchuí béim a 

leagan air i gcuspóir ginearálta an Chláir – 

(4) Dá bhrí sin, is iomchuí béim a 

leagan air i gcuspóir ginearálta an Chláir – 
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mar chuid den mhéid atá ann chun freagairt 

a thabhairt ar dhúshláin eacnamaíocha agus 

sóisialta – gur cheart, le feabhsú an 

chomhtháthaithe, an iomaíochais, na 

táirgiúlachta, an fháis inbhuanaithe agus an 

chruthaithe post, gur cheart cur freisin le 

hullmhúcháin na Ballstáit sin nach é an 

euro a n-airgeadra do rannpháirtíocht sa 

limistéar euro. 

mar chuid den mhéid atá ann chun freagairt 

a thabhairt ar dhúshláin chríochacha, 

eacnamaíocha agus sóisialta – gur cheart, 

le feabhsú an chomhtháthaithe, an 

iomaíochais, na táirgiúlachta, an fháis 

inbhuanaithe agus an chruthaithe post, gur 

cheart rannchuidiú freisin le hullmhúcháin 

na Ballstáit sin nach é an euro a n-

airgeadra do rannpháirtíocht sa limistéar 

euro. 

 

Leasú  7 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 6 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(6) Chun freastal ar an méadú ar 

éileamh na mBallstát ar thacaíocht, agus i 

bhfianaise an ghá tacú le cur chun feidhme 

athchóirithe struchtúracha sna Ballstáit 

nach é an euro a n-airgeadra, ba cheart an 

leithdháileadh airgeadais don Chlár a 

mhéadú go leibhéal ar leor é chun go 

mbeidh sé ar chumas an Aontais tacaíocht 

a thabhairt a fhreastalóidh ar riachtanais na 

mBallstát atá á hiarraidh. 

(6) Chun freastal ar an méadú ar 

éileamh na mBallstát ar thacaíocht, agus i 

bhfianaise an ghá tacú le cur chun feidhme 

athchóirithe struchtúracha sna Ballstáit 

nach é an euro a n-airgeadra, ba cheart an 

leithdháileadh airgeadais don Chlár a 

mhéadú go leibhéal ar leor é chun go 

mbeidh sé ar chumas an Aontais tacaíocht 

a thabhairt a fhreastalóidh ar riachtanais na 

mBallstát atá á hiarraidh. Ba cheart an 

leithdháileadh breise sin a mhaoiniú go 

heisiach trí leithreasaí nua arna n-úsáid 

ag an údarás buiséadach, agus lán-úsáid 

á baint as an tsolúbthacht bhuiséadach 

atá ar fáil, ar bhonn togra ábhartha ón 

gCoimisiún. Níor cheart aon 

athdháileadh a mheas chun na críche sin, 

chun aon drochthionchar ar mhaoiniú na 

gclár ilbhliantúil reatha a sheachaint. 

 

Leasú  8 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 

Rialachán (AE) 2017/825 

Airteagal 4 – mír 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 
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Is é cuspóir ginearálta a bheidh ag an gClár 

rannchuidiú le hathchóirithe 

institiúideacha, riaracháin agus 

struchtúracha fáschothaitheacha sna 

Ballstáit trí thacaíocht a thabhairt do na 

húdaráis náisiúnta maidir le bearta arb é is 

aidhm leo institiúidí, an rialachas, an 

riarachán poiblí agus na hearnálacha 

eacnamaíocha agus shóisialta a athchóiriú 

agus a neartú mar fhreagairt ar dhúshláin 

chríochacha, eacnamaíocha agus sóisialta, 

d’fhonn an comhtháthú, an t-iomaíochas, 

an táirgiúlacht, an fás inbhuanaithe, an 

cruthú post agus an t-infheistiú a fheabhsú, 

rud ar ullmhúchán é, freisin, do 

rannpháirtíocht sa limistéar euro, go 

háirithe i gcomhthéacs próiseas rialachais 

eacnamaíoch, lena n-áirítear trí chúnamh 

chun úsáid éifeachtúil, éifeachtach agus 

thrédhearcach a bhaint as cistí an Aontais.; 

Is é an cuspóir ginearálta a bheidh ag an 

gClár rannchuidiú le hathchóirithe 

institiúideacha, riaracháin agus 

struchtúracha fáschothaitheacha sna 

Ballstáit trí thacaíocht a thabhairt do na 

húdaráis náisiúnta maidir le bearta arb é is 

aidhm leo institiúidí, an rialachas, an 

riarachán poiblí agus na hearnálacha 

eacnamaíocha agus sóisialta a athchóiriú 

agus a neartú mar fhreagairt ar dhúshláin 

chríochacha, eacnamaíocha agus 

shóisialta, d’fhonn an comhtháthú, an t-

iomaíochas, an táirgiúlacht, an fás 

inbhuanaithe, cobhsaíocht airgeadais, 

cruthú post ardcháilíochta, agus an t-

infheistiú a fheabhsú, rud ar ullmhúchán é, 

freisin, do rannpháirtíocht sa limistéar 

euro, go háirithe i gcomhthéacs próiseas 

rialachais eacnamaíoch, lena n-áirítear trí 

chúnamh chun úsáid éifeachtúil, 

éifeachtach agus thrédhearcach a bhaint as 

cistí an Aontais.; 

 

Leasú  9 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe a 

Rialachán (AE) 2017/825 

Airteagal 10 – mír 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Socraítear ag EUR 222 800 000 i 

bpraghsanna reatha an t-imchlúdach 

airgeadais chun an Clár a chur chun 

feidhme. 

1. Socraítear ag EUR 222 800 000 i 

bpraghsanna reatha an t-imchlúdach 

airgeadais chun an Clár a chur chun 

feidhme. Ba cheart aon mhéadú ar an 

gClár a mhaoiniú trí úsáid a bhaint as na 

hionstraimí speisialta dá bhforáiltear i 

Rialachán (AE, Euratom) 

Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 

2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat 

airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-

2020* agus gan é sin a bheith chun 

dochair do Chláir de chuid an Aontais atá 

cheana ann.; 

 _________________ 

 * OJ L 347, 20.12.2013, lch. 884. 
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