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RÉASÚNÚ GEARR

Fáiltíonn an Rapóirtéir roimh an togra ón gCoimisiún maidir le hÚdarás Eorpach Saothair 

agus measann sé gur céim thábhachtach é maidir le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a 

bhaint amach. Cé gur céad chéim mhaith atá sa togra ón gCoimisiún, molann an rapóirtéir go 

ndéanfaí tuilleadh cumhachtaí a thabhairt don Údarás chun go n-éireoidh leis a ról a chur chun 

feidhme agus chun gné úsáideach a chur leis na struchtúir atá ann cheana. 

Mar thosaíocht nua, ba cheart go mbeadh an tÚdarás á mhaoiniú go heisiach trí acmhainní úra 

agus ní chun dochair do na cláir atá ann cheana. Mhol an Coimisiún go ndéanfadh sé 70% den 

bhuiséad a mhaoiniú trí airgead a athshannadh ón gClár de chuid an Aontais Eorpaigh um 

Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta faoin CAI atá ann cheana. Cé gurb amhlaidh go 

bhfuil cúraimí eile ar an údarás, ina chéad bhlianta ar an bhfód, beidh an tÚdarás tiomanta 

don eagraíocht a fhorbairt tuilleadh. Níor cheart go gcuirfí bac ar chaiteachas oibríochtúil ar 

ghnóthaí sóisialta agus, dá bhrí sin, ní mór na hacmhainní airgeadais don údarás a mhaoiniú le 

hairgead úr.

Agus cinneadh á dheanamh aige maidir leis an suíomh, tá an rapóirtéir ag tagairt do na moltaí 

atá comhaontaithe ag gach institiúid an Aontais maidir le cur chuige a chur i bhfeidhm atá 

claonta i dtreo na héifeachtachta agus i dtreo coigilteas costas. Creideann sé, chun déanamh 

amhlaidh, go bhfuil sé ríthábhachtach go ndéanfadh institiúidí an Aontais cinneadh maidir le 

suíomh sonrach na gníomhaireachta seachas maidir le suíomh an Bhallstát amháin.

Molann an Rapóirtéir go ndéanfaí aithris ar struchtúr rialachais na ngníomhaireachtaí i réimse 

na fostaíochta agus na ngnóthaí sóisialta, i.e. go leanfaí leis an struchtúr rialachais 

trípháirteach. Chun comhsheasmhacht a áirithiú agus chun forluí idir cúraimí a sheachaint, ba 

cheart aird ar leith a thabhairt ar réimsí ina bhféadfadh cúraimí forluiteacha agus sineirgí i

measc Eurofound, Cedefop, ETF, EU-OSHA agus an Údaráis a bheith ann. 

Ar deireadh, tá sé mar aidhm le leasuithe breise leanúint le seasaimh fhadbhunaithe an 

Choiste um Buiséid, amhail ionadaíocht don Pharlaimint ar an mBord Bainistíochta agus 

solúbthacht fheabhsaithe a mhéid a bhaineann le seirbhísí aistriúcháin.  

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Buiséid ar an gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta, mar 
an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Ba cheart don Ghníomhaireacht 
rannchuidiú go réamhghníomhach le 
hiarrachtaí náisiúnta agus iarrachtaí an 
Aontais, agus a cúraimí á ndéanamh aici 
i gcomhar iomlán le hinstitiúidí, 
comhlachtaí agus gníomhaireachta an 
Aontais agus leis na Ballstáit, rud lena 
seachnófaí aon dúbailt oibre, agus lena 
ndéanfaí sineirge agus comhlántacht a 
chur chun cinn agus lena ndéanfaí 
comhordú agus coigiltis airgeadais a 
bhaint amach dá bharr sin.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Chun súil a choinneáil ar na 
treochtaí, na dúshláin agus na heasnaimh a 
bheidh ag teacht chun cinn sna réimsí a 
bhaineann le soghluaisteacht an lucht 
saothair agus comhordú na slándála 
sóisialta, ba cheart don Údarás inniúlacht 
anailíseach agus inniúlacht measúnaithe 
riosca a fhorbairt. Ba cheart anailísí agus 
staidéir ar mhargadh an lucht saothair a 
chur san áireamh, mar aon le 
hathbhreithniú piaraí. Ba cheart don 
Údarás faireachán a dhéanamh ar 
mhíchothromaíochtaí ó thaobh scileanna de 
agus ar shreabha trasteorann an lucht 
saothair, lena n-áirítear an tionchar a 
d'fhéadfadh siad imirt ar an gcomhtháthú 
críochach. Ba cheart don Údarás tacú leis 
an measúnú riosca dá dtagraítear in 
Airteagal 10 de Threoir 2014/67/AE. Ba 
cheart don Údarás sineirgíochtaí agus 
comhlántacht le gníomhaireachtaí nó 
seirbhísí nó líonraí eile de chuid an Aontais 
a áirithiú. Ba cheart go gcuirfí san áireamh 
go ndéanfaí ionchur a lorg ó SOLVIT agus 
ó sheirbhísí comhionanna i dtaobh 

(15) Chun súil a choinneáil ar na 
treochtaí, na dúshláin agus na heasnaimh a 
bheidh ag teacht chun cinn sna réimsí a
bhaineann le soghluaisteacht an lucht 
saothair agus comhordú na slándála 
sóisialta, ba cheart don Údarás inniúlacht 
anailíseach agus inniúlacht measúnaithe 
riosca a fhorbairt. Ba cheart anailísí agus 
staidéir ar mhargadh an lucht saothair a 
chur san áireamh, mar aon le 
hathbhreithniú piaraí. Ba cheart don 
Údarás faireachán a dhéanamh ar 
mhíchothromaíochtaí ó thaobh scileanna de 
agus ar shreabha trasteorann an lucht 
saothair, lena n-áirítear an tionchar a 
d'fhéadfadh siad imirt ar an gcomhtháthú 
críochach. Ba cheart don Údarás tacú leis 
an measúnú riosca dá dtagraítear in 
Airteagal 10 de Threoir 2014/67/AE. Ba 
cheart don Údarás sineirgíochtaí agus 
comhlántacht le gníomhaireachtaí nó 
seirbhísí nó líonraí eile de chuid an Aontais 
a áirithiú. Ba cheart go gcuirfí san áireamh 
leis an méid sin dlúthchomhar le 
Eurofound maidir le hanailísí ar an lucht 
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fadhbanna a bhíonn ag daoine aonair agus 
ag gnólachtaí arís agus arís eile le linn a 
gcearta a chleachtadh sna réimsí sin a 
thagann faoi raon feidhme an Údaráis. Ba 
cheart don Údarás freisin éascú agus 
cuíchóiriú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí 
bailithe sonraí dá bhforáiltear i ndlíthe 
ábhartha an Aontais a thagann faoi 
chuimsiú raon feidhme an Údaráis. Ní 
bheidh i gceist leis sin oibleagáidí nua 
maidir le tuairisciú a chruthú do na 
Ballstáit.

saothair agus ionchur a lorg ó SOLVIT 
agus ó sheirbhísí comhchosúla i dtaobh 
fadhbanna a bhíonn ag daoine aonair agus 
ag gnólachtaí arís agus arís eile le linn a 
gcearta a chleachtadh sna réimsí sin a 
thagann faoi raon feidhme an Údaráis. Ba 
cheart don Údarás freisin éascú agus 
cuíchóiriú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí 
bailithe sonraí dá bhforáiltear i ndlíthe 
ábhartha an Aontais a thagann faoi 
chuimsiú raon feidhme an Údaráis. Ní 
bheidh i gceist leis sin oibleagáidí nua 
maidir le tuairisciú a chruthú do na 
Ballstáit.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) Chun uathriail agus 
neamhspleáchas iomlán an Údaráis a 
áirithiú, ba cheart buiséad neamhspleách a 
thabhairt dó agus tiocfaidh a chuid ioncaim 
as buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh 
agus aon ranníocaíocht dheonach ó na 
Ballstáit agus aon ranníocaíocht ó thríú 
tíortha atá rannpháirteach in obair an 
Údaráis. I gcásanna eisceachtúla agus i 
gcásanna a bhfuil údar iomchuí leo, ba 
cheart dó a bheith in ann glacadh le 
comhaontuithe tarmligin nó le deontais ad 
hoc agus muirear a ghearradh ar 
fhoilseacháin agus ar aon seirbhís a 
sholáthróidh an tÚdarás.

(24) Chun uathriail agus 
neamhspleáchas iomlán an Údaráis a 
áirithiú, ba cheart buiséad neamhspleách a 
thabhairt dó agus tiocfaidh a chuid ioncaim 
as buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh 
agus aon ranníocaíocht dheonach ó na 
Ballstáit agus aon ranníocaíocht ó thríú 
tíortha atá rannpháirteach in obair an 
Údaráis. Ba cheart go n-ullmhófaí 
buiséad an Údaráis i gcomhréir le 
prionsabal an bhuiséadaithe 
fheidhmíochtbhunaithe, lena gcuirtear 
cuspóirí an Údaráis agus torthaí a cuid 
cúraimí a bhfuiltear ag súil leo san 
áireamh. I gcásanna eisceachtúla agus i 
gcásanna a bhfuil údar iomchuí leo, ba 
cheart dó a bheith in ann glacadh le 
comhaontuithe tarmligin nó le deontais ad 
hoc agus muirear a ghearradh ar 
fhoilseacháin agus ar aon seirbhís a 
sholáthróidh an tÚdarás. Níor cheart go 
mbeadh an ranníocaíocht ó bhuiséad an 
Aontais chun dochair do chláir eile de 
chuid an Aontais.



PE623.836v02-00 6/16 AD\1163545GA.docx

GA

Réasúnú

Ós rud é go mbeidh na chéad bhlianta d’oibríocht an Údaráis tiomanta dá gcuid 
gníomhaíochtaí a fhorbairt tuilleadh, níor cheart gníomhaíocht oibriúcháin na gclár atá ann 
cheana, amhail EURES, a chur i mbaol.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(28) Ba cheart go ndéanfadh Ballstáit 
aíochta an Údaráis na dálaí is fearr is féidir 
a sholáthar chun feidhmiú cuí an Údaráis a 
áirithiú.

(28) Ba cheart go ndéanfadh Ballstáit 
aíochta an Údaráis na dálaí is fearr is féidir 
a sholáthar chun feidhmiú cuí an Údaráis a 
áirithiú. Ba cheart don Údarás 
comhoibriú go dlúth le hinstitiúidí, 
gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile 
de chuid an Aontais, go háirithe iad sin a 
bhfuil a suí acu sa Bhallstát céanna, chun 
coigiltis airgeadais a bhaint amach.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 28 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(28a) Agus cinneadh á dhéanamh 
maidir leis an áit ina mbeidh suí an 
Údaráis, ba cheart sainchumais na 
Parlaiminte agus na Comhairle araon 
mar reachtóir an Aontais a urramú go 
hiomlán agus ba cheart na moltaí ón 
Meitheal Idirinstitiúideach um acmhainní 
na ngníomhaireachtaí díláraithe a chur 
san áireamh. I gcomhréir le nósanna 
imeachta a bhí ann le déanaí maidir le 
suíomh le haghaidh gníomhaireacht de 
chuid an Aontais, ba cheart d’institiúidí 
an Aontais teacht ar chomhaontú, ní 
hamháin maidir le cá háit ina mbeidh 
suíomh na gníomhaireachta, ach freisin 
maidir leis an ionad ar leith laistigh den 
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Bhallstát sin.

Réasúnú

Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede 
dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la 
decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza 
tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo 
decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del 
principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del 
Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la 
scelta mediante la procedura legislativa ordinaria.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30) Laistigh de chreat a n-inniúlachtaí 
faoi seach, ba cheart don Údarás 
comhoibriú le gníomhaireachtaí eile an 
Aontais Eorpaigh, go háirithe leo sin a 
bunaíodh i réimse na fostaíochta agus an 
bheartais shóisialta, agus é ag cur le 
saineolas na ngníomhaíochtaí sin agus an
leas is fearr is féidir a bhaint as 
sineirgíochtaí: an Foras Eorpach chun 
Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú 
(Eurofound), an Lárionad Eorpach um 
Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop), an 
Ghníomhaireacht Eorpach um 
Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair 
(EU-OSHA), agus an Fhondúireacht 
Eorpach Oiliúna (ETF), mar aon leis an 
gcomhrac i gcoinne na coireachta eagraithe 
agus na gáinneála ar dhaoine, i gcomhar le 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i 
ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí 
(Europol) agus Gníomhaireacht an Aontais 
Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil 
(Eurojust).

(30) Laistigh de chreat a n-inniúlachtaí 
ar leith, ba cheart don Údarás comhoibriú 
le gníomhaireachtaí eile an Aontais 
Eorpaigh, go háirithe leo sin a bunaíodh i 
réimse na fostaíochta agus an bheartais 
shóisialta, agus é ag cur le saineolas na 
ngníomhaíochtaí sin agus an leas is fearr is 
féidir a bhaint as sineirgíochtaí agus 
dúbláil a sheachaint agus, sa chaoi sin, 
coigiltis airgeadais a bhaint amach: an 
Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála 
agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound), an 
Lárionad Eorpach um Fhorbairt na 
Gairmoiliúna (Cedefop), an 
Ghníomhaireacht Eorpach um 
Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair 
(EU-OSHA), agus an Fhondúireacht 
Eorpach Oiliúna (ETF), mar aon leis an 
gcomhrac i gcoinne na coireachta eagraithe 
agus na gáinneála ar dhaoine, i gcomhar le 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i 
ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí 
(Europol) agus Gníomhaireacht an Aontais 
Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil 
(Eurojust).
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Réasúnú

I gcomhréir leis an gCur Chuige Coiteann, bainfidh na gníomhaireachtaí atá gaolmhar le 
réimse na fostaíochta leis an margadh saothair úsáid éifeachtacht as na hacmhainní teoranta 
atá fáil trí shineirgí a lorg agus trí fhorluí ina ngníomhaíochtaí féin a sheachaint.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 –mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) rochtain ar fhaisnéis faoi chearta 
agus faoi oibleagáidí i gcásanna trasteorann 
a éascú do dhaoine aonair agus d’fhostóirí 
mar aon le rochtain ar sheirbhísí 
trasteorann maidir le soghluaisteacht an 
lucht saothair a éascú, i gcomhréir le 
hAirteagal 6 agus Airteagal 7;

(a) rochtain ar fhaisnéis faoi chearta 
agus oibleagáidí i gcásanna trasteorann a 
éascú do dhaoine aonair agus do 
chomhpháirtithe sóisialta mar aon le 
rochtain ar sheirbhísí trasteorann maidir le 
soghluaisteacht an lucht saothair a éascú, i 
gcomhréir le hAirteagal 6 agus Airteagal 7;

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) comhar agus comhordú ar 
leibhéal an Aontais i measc na mBallstát, 
agus institiúidí, gníomhaireachtaí agus 
comhlachtaí de chuid an Aontais a chur 
chun cinn, chun coigiltis airgeadais a 
bhaint amach, dúbláil oibre a sheachaint 
agus sineirge agus comhlántacht a chur 
chun cinn maidir lena ngníomhaíochtaí.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) faireachán a dhéanamh ar chláir 
na mBallstát  um fhilleadh deonach a 
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thacaíonn le daoine aonair ar mian leo 
filleadh ar a dtíortha tionscnaimh tar éis 
dóibh a bheith i mbun soghluaisteacht 
trasteorann an lucht saothair.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 –mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) faisnéis ábhartha a sholáthar faoi 
chearta agus oibleagáidí daoine aonair i 
gcásanna a bhaineann le soghluaisteacht 
trasteorann an lucht saothair;

(a) faisnéis ábhartha a sholáthar faoi 
chearta agus oibleagáidí daoine aonair i 
gcásanna a bhaineann le soghluaisteacht 
trasteorann lucht saothair, lena n-áirítear 
faisnéis faoina gcearta sóisialta amhail 
seirbhísí riaracháin, fostaíochta, sláinte 
agus tithíochta;

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 –mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) faisnéis ábhartha a sholáthar 
d’fhostóirí i dtaobh rialacha saothair, agus 
i dtaobh dálaí maireachtála agus oibre is 
infheidhme maidir le hoibrithe i gcásanna a 
bhaineann le soghluaisteacht trasteorann an 
lucht saothair, lena n-áirítear oibrithe ar 
postú;

(c) faisnéis ábhartha a sholáthar do na 
comhpháirtithe sóisialta i dtaobh rialacha 
saothair, agus i dtaobh dálaí maireachtála 
agus oibre is infheidhme maidir le 
hoibrithe i gcásanna a bhaineann le 
soghluaisteacht trasteorann an lucht 
saothair, lena n-áirítear oibrithe ar postú;

Réasúnú

Ba cheart don Údarás an fhaisnéis a sholáthar d’fhostóirí agus d’eagraíochtaí fostaithe 
araon.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – fomhír 2 – pointe b a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) i gcomhar leis na húdaráis 
náisiúnta, tacaíocht agus seirbhísí 
comhairleacha ciste d’fhostaithe atá ar 
lorg fostaíochta lasmuigh dá dtír 
tionscnaimh nó atá fostaithe lasmuigh dá 
dtír tionscnaimh.

Réasúnú

Ní mór an chumhacht a thabhairt don Údarás ní hamháin chun fostaithe a chur ar an eolas, 
ach chun comhairle a thabhairt dóibh freisin.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – fomhír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás nach dtugann údarás náisiúnta 
freagairt ar iarraidh laistigh den sprioc-
am arna leagan síos ag an Údarás, 
déanfaidh an t-údarás náisiúnta na 
cúiseanna leis sin a thabhairt don Údarás.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Cuirfidh an tÚdarás tuarascáil faoi 
bhráid an Choimisiúin go tráthrialta ar 
thorthaí na measúnuithe agus na n-anailísí, 
agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid na 
mBallstát lena mbaineann, ina leagfar 
amach bearta a d’fhéadfaí a úsáid chun 
aghaidh a thabhairt ar laigí a 
shainaithneofar.

3. Déanfaidh an tÚdarás 
tuarascálacha leathbhliantúla ar a 
thorthaí a eisiúint don Choimisiúin, agus 
déanfaidh sé iad a eisiúint go díreach chuig 
na Ballstáit lena mbaineann, ar tuarascála 
iad ina leagfar amach bearta a d’fhéadfaí a 
úsáid chun aghaidh a thabhairt ar laigí a 
shainaithneofar. Cuirfear na 
tuarascálacha sin ar fáil go poiblí.
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Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Bunóidh an tÚdarás, i gcás inarb iomchuí, 
socruithe comhair le gníomhaireachtaí 
díláraithe eile de chuid an Aontais.

Bunóidh an tÚdarás, i gcás inarb iomchuí, 
socruithe comhair le gníomhaireachtaí 
díláraithe eile de chuid an Aontais, go 
háirithe le Eurofound, Cedefop, EU-
OSHA agus le ETF, chun comhordú a 
bhaint amach, chun shineirgí a chur 
chun cinn agus chun dúbailt ina chuid 
gníomhaíochtaí a sheachaint ar son 
éifeachtúlacht costais.

Réasúnú

I gcomhréir leis an gCur Chuige Coiteann, bainfidh na gníomhaireachtaí atá gaolmhar le 
réimse na fostaíochta leis an margadh saothair úsáid éifeachtacht as na hacmhainní teoranta 
atá fáil trí shineirgí a lorg agus trí fhorluí ina ngníomhaíochtaí féin a sheachaint.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ar an mBord Bainistíochta beidh 
ionadaí sinsearach amháin ó gach Ballstát 
agus beirt ionadaithe ón gCoimisiún, agus 
cearta vótála acu go léir.

1. Ar an mBord Bainistíochta beidh 
ionadaí sinsearach amháin ó gach Ballstát, 
comhalta amháin ó eagraíochtaí fostóirí 
gach Ballstáit, comhalta amháin ó 
eagraíochtaí agus fostaithe gach Ballstáit,
beirt ionadaithe ón gCoimisiún agus 
comhalta amháin eile arna ainmniú ag 
Parlaimint na hEorpa, agus cearta vótála 
acu go léir.

Réasúnú

Tá sé mar aidhm leis an leasú aithris a dhéanamh ar struchtúr rialachais na 
ngníomhaireachtaí atá ann cheana agus an grinnscrúdú daonlathach a fheabhsú trí fhoráil a 
dhéanamh do chomhalta a bheith ceaptha ag Parlaimint na hEorpa.
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Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5a. Ceathrar ionadaithe, eadhon 
féadfaidh ionadaí amháin ó gach ceann 
acu de Eurofound, Cedefop, EU-OSHA 
agus ETF, a bheith rannpháirteach i gcáil 
breathnóirí i gcruinnithe an Bhoird 
Bainistíochta. 

Réasúnú

Is é is aidhm leis an leasú seo méadú a dhéanamh ar chomhordú idir na gníomhaireachtaí atá 
gaolmhar le réimse na fostaíochta leis an margadh saothair.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Gach bliain, déanfaidh an Stiúrthóir 
Feidhmiúcháin dréachtdoiciméad 
clársceidealaithe aonair a tharraingt suas 
ina mbeidh, go háirithe, clársceidealú 
bliantúil agus ilbhliantúil i gcomhréir le 
Rialachán Tarmligthe (AE) 
Uimh. 1271/201373 ón gCoimisiún agus 
treoirlínte a shocróidh an Coimisiún á gcur 
san áireamh.

1. Gach bliain, déanfaidh an Stiúrthóir 
Feidhmiúcháin dréachtdoiciméad 
clársceidealaithe aonair a tharraingt suas 
ina mbeidh, go háirithe, clársceidealú 
ilbhliantúil agus bliantúil i gcomhréir le 
Rialachán Tarmligthe (AE) 
Uimh. 1271/201373 ón gCoimisiún agus 
treoirlínte a shocróidh an Coimisiún, mar 
aon leis na moltaí ón Meitheal 
Idirinstitiúideach um acmhainní na 
ngíomhaireachtaí, á gcur san áireamh.

__________________ __________________

73 Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 
1271/2013 ón gCoimisiún an 30 Meán 
Fómhair 2013 maidir leis an gcreat-
Rialachán airgeadais do na comhlachtaí dá 
dtagraítear in Airteagal 208 de Rialachán 
(AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
(IO L 328, 7.12.2013, lch. 42).

73 Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 
1271/2013 ón gCoimisiún an 30 Meán 
Fómhair 2013 maidir leis an gcreat-
Rialachán airgeadais do na comhlachtaí dá 
dtagraítear in Airteagal 208 de Rialachán 
(AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
(IO L 328, 7.12.2013, lch. 42).
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Réasúnú

Déanfaidh an ghníomhaireacht na moltaí ón Meitheal Idirinstitiúideach um acmhainní na 
ngíomhaireachtaí a chur san áireamh go cuí agus a doiciméad clársceidealaithe aonair á 
tharraingt suas aici.

Leasú 19

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh an dréachtmheastachán sealadach 
bunaithe ar chuspóirí mionsonraithe agus 
ar na torthaí a bhfuiltear ag súil leo i 
dtaca leis an gclár oibre bliantúil dá 
dtagraítear in Airteagal 25(3) agus 
cuirfear san áireamh ann na hacmhainní 
airgeadais is gá chun na cuspóirí agus na 
torthaí sin a bhaint amach, i gcomhréir le 
prionsabal an bhuiséadaithe 
fheidhmíochtbhunaithe.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 36 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Soláthróidh Ionad Aistriúcháin 
Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh na 
seirbhísí aistriúcháin a theastóidh chun go 
bhfeidhmeoidh an tÚdarás.

2. Is iad Ionad Aistriúcháin 
Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh nó 
soláthraithe seirbhíse aistriúcháin eile i 
gcomhréir leis na rialacha soláthair agus 
laistigh de na teorainneacha arna mbunú 
ag na rialacha airgeadais ábhartha a 
sholáthróidh na seirbhíse aistriúcháin is gá 
i ndáil le feidhmiú an Údaráis.

Réasúnú

Tá sé mar aidhm leis an leasú a moladh roinnt solúbthachta a thabhairt don 
Ghníomhaireacht ó thaobh seirbhísí aistriúcháin de.

Leasú 21
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 38 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Chun an comhrac in aghaidh na 
calaoise, an éillithe agus gníomhaíochtaí 
neamhdhleathacha eile a éascú i gcomhréir 
le Rialachán (CE) Uimh. 883/2013, 
laistigh de thréimhse sé mhí ón lá a 
thiocfaidh an tÚdarás chun bheith 
oibríochtúil, aontóidh sé do Chomhaontú 
Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 
maidir le himscrúduithe inmheánacha arna 
ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-
Chalaoise (OLAF) agus glacfaidh sé 
forálacha iomchuí is infheidhme maidir le 
fostaithe uile an Údaráis ag úsáid an 
teimpléid a leagtar amach san Iarscríbhinn 
a ghabhann leis an gComhaontú sin.

1. Chun an comhrac in aghaidh na 
calaoise, an éillithe agus gníomhaíochtaí 
neamhdhleathacha eile a éascú i gcomhréir 
le Rialachán (CE) Uimh. 883/2013 ón lá a 
thiocfaidh an tÚdarás chun bheith 
oibríochtúil, aontóidh sé do Chomhaontú 
Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 
maidir le himscrúduithe inmheánacha arna 
ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-
Chalaoise (OLAF) agus glacfaidh sé 
forálacha iomchuí is infheidhme maidir le 
fostaithe uile an Údaráis ag úsáid an 
teimpléid a leagtar amach san Iarscríbhinn 
a ghabhann leis an gComhaontú sin.

Réasúnú

Níl gá le tréimhse mhaolánach sé mhí sa chomhthéacs sin.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 44 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Chun coigiltis airgeadais a bhaint 
amach, oibreoidh an tÚdarás i 
ndlúthchomhar le hinstitiúidí, 
gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile 
de chuid an Aontais, go háirithe iad sin a 
bhfuil a suí acu ar an suíomh céanna.
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