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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
Teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Togra le haghaidh Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA 
hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA 
hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir 
le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, 
Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste 
Comhtháthaithe agus an Ciste Eorpach 
Muirí agus Iascaigh agus rialacha 
airgeadais maidir leis na cistí sin agus 
maidir leis an gCiste Tearmainn agus 
Imirce, an Ciste Slándála Inmheánaí agus 
an Ionstraim um Bainistiú Teorainneacha 
agus um Víosaí

lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir 
le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, 
Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste 
Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt 
Tuaithe, an Ciste Comhtháthaithe agus an 
Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus 
rialacha airgeadais maidir leis na cistí sin 
agus maidir leis an gCiste Tearmainn agus 
Imirce, an Ciste Slándála Inmheánaí agus 
an Ionstraim um Bainistiú Teorainneacha 
agus um Víosaí.

(Tá feidhm ag an leasú seo ar fud an téacs; 
beidh gá le modhnuithe teanga síos tríd de 
bharr a ghlacadh.)

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1 a) Ina rúin an 14 Márta agus an 30 
Bealtaine 2018 maidir leis an gCreat 
Airgeadais Ilbhliantúil do thréimhse 
2021-2027 (CAI 2021-2027), chuir 
Parlaimint na hEorpa béim ar thábhacht 
na bprionsabal cothrománacha ar cheart 
dóibh bonn ceart a chur faoi CAI 2021-
2027 agus faoi bheartais ghaolmhara uile 
an Aontais. Sa chomhthéacs sin, 
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d’athdhearbhaigh Parlaimint na hEorpa 
a seasamh ar dá réir nach mór don 
Aontas a ghealltanas a chomhlíonadh 
maidir le bheith ina cheann feadhna i 
gcur chun feidhme Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe (SFInna) na Náisiún 
Aontaithe agus chuir sí in iúl gur údar 
imní di an easpa tiomantais shoiléir agus 
fhollasaigh chuige sin sna tograí sin. 
D’iarr Parlaimint na hEorpa, dá bhrí sin, 
go ndéanfaí na SFInna a 
phríomhshruthú i mbeartais uile an 
Aontais agus i dtionscnaimh uile CAI 
2021-2027. Chuir sí i dtreis tuilleadh go 
bhfuil díothú an idirdhealaithe 
ríthábhachtach chun gealltanais AE 
maidir le hEoraip chuimsitheach a 
chomhlíonadh agus d’iarr sí, dá bhrí sin, 
go ndéanfaí na gealltanais ar fad maidir 
le príomhshruthú inscne agus 
comhionannas inscne a ionchorprú i 
mbeartais uile an Aontais agus i 
dtionscnaimh uile CAI 2021-2027 eile. 
Leag sí béim ina rún gur cheart méadú 
suntasach a dhéanamh, mar fhreagairt ar 
Chomhaontú Pháras, ar an gcaiteachas 
trasearnálach a bhaineann leis an aeráid, 
i gcomparáid leis an gcaiteachas sin faoin 
CAI reatha agus gur cheart 30 % a bhaint 
amach leis a luaithe is féidir agus faoi 
2027 ar a dhéanaí.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2 a) Leanann an beartas 
comhtháthaithe de bheith mar 
phríomhbheartas infheistíochta an 
Aontais, ar beartas é a chumhdaíonn 
gach réigiún san Aontas, chun dul i 
ngleic le dúshláin chasta 
shocheacnamaíocha agus, ag an am 
céanna, formhór na n-acmhainní a dhíriú 
ar na réigiúin is leochailí, lena n-áirítear 
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réigiúin fhorimeallacha agus réigiúin 
oileánacha. Tá sé tábhachtach go 
leanfaidh an beartas comhtháthaithe de 
bheith dírithe ar éagothromaíochtaí idir 
leibhéil forbartha a laghdú agus ar 
chóineasú a fheabhsú mar a 
chumhdaítear sa Chonradh.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Na prionsabail chothrománacha a 
leagtar amach in Airteagal 3 den Chonradh 
ar an Aontas Eorpach (CAE) agus in 
Airteagal 10 CFAE, lena n-áirítear 
prionsabail na coimhdeachta agus na 
comhréireachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE, ba cheart iad a urramú 
agus na Cistí á gcur chun feidhme, ag cur 
san áireamh Cháirt um Chearta Bunúsacha 
an Aontais Eorpaigh. Ina theannta sin, ba 
cheart do na Ballstáit na hoibleagáidí a 
urramú a leagtar amach i gCoinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá 
faoi Mhíchumas agus an inrochtaineacht a 
áirithiú i gcomhréir leis an dlí de chuid an 
Aontais lena gcomhchuibhítear ceanglais 
inrochtaineachta i gcás táirgí agus 
seirbhísí. Ba cheart é a bheith mar aidhm 
ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún 
neamh-chomhionannais a dhíothú agus 
comhionannas idir fir agus mná a chur 
chun cinn agus gné na hinscne a 
chomhtháthú, chomh maith le hidirdhealú 
bunaithe ar ghnéas, ar thionscnamh ciníoch 
nó eitneach, ar reiligiún nó ar chreideamh, 
ar mhíchumas, ar aois nó ar threoshuíomh 
gnéasach a chomhrac. Níor cheart do na 
Cistí tacú le gníomhaíochtaí a 
rannchuidíonn le hidirdheighilt d’aon 
chineál. Ba cheart cuspóirí na gCistí a 
shaothrú faoi chuimsiú na forbartha 
inbhuanaithe agus mar chuid den chur chun 
cinn a dhéanann an tAontas ar an aidhm 

(5) Na prionsabail chothrománacha a 
leagtar amach in Airteagal 3 den Chonradh 
ar an Aontas Eorpach (CAE) agus in 
Airteagal 10 CFAE, lena n-áirítear 
prionsabail na coimhdeachta agus na 
comhréireachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE, ba cheart iad a urramú 
agus na Cistí á gcur chun feidhme, agus 
Cáirt um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh agus Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe á 
gcur san áireamh. Ina theannta sin, ba 
cheart do na Ballstáit na hoibleagáidí a 
urramú a leagtar amach i gCoinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi 
Mhíchumas agus an inrochtaineacht a 
áirithiú i gcomhréir leis an dlí de chuid an 
Aontais lena gcomhchuibhítear ceanglais 
inrochtaineachta i gcás táirgí agus 
seirbhísí. Ba cheart é a bheith mar aidhm 
ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún 
neamh-chomhionannais a dhíothú agus 
comhionannas idir fir agus mná a chur 
chun cinn agus príomhshruthú inscne 
agus comhionannas inscne a 
chomhtháthú, chomh maith le hidirdhealú 
bunaithe ar ghnéas, ar thionscnamh ciníoch 
nó eitneach, ar reiligiún nó ar chreideamh, 
ar mhíchumas, ar aois nó ar threoshuíomh 
gnéasach a chomhrac. Níor cheart do na 
Cistí tacú le gníomhaíochtaí a 
rannchuidíonn le hidirdheighilt d’aon 
chineál. Ba cheart cuspóirí na gCistí a 
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cáilíocht an chomhshaoil a chaomhnú, a 
chosaint agus a fheabhsú mar a leagtar 
amach in Airteagal 11 agus in 
Airteagal 191(1) CFAE, agus an prionsabal 
‘íoc mar a thruaillítear’ á chur san áireamh. 
Chun sláine an mhargaidh inmheánaigh a 
chosaint, cloífidh oibríochtaí a théann chun 
tairbhe do ghnóthais le rialacha an Aontais 
maidir leis an státchabhair mar a leagtar 
amach in Airteagal 107 agus in 
Airteagal 108 CFAE iad.

shaothrú faoi chuimsiú na forbartha 
inbhuanaithe agus mar chuid den chur chun 
cinn a dhéanann an tAontas ar an aidhm 
cáilíocht an chomhshaoil a chaomhnú, a 
chosaint agus a fheabhsú mar a leagtar 
amach in Airteagal 11 agus in 
Airteagal 191(1) CFAE, agus an prionsabal 
‘íoc mar a thruaillítear’ á chur san áireamh. 
Chun sláine an mhargaidh inmheánaigh a 
chosaint, cloífidh oibríochtaí a théann chun 
tairbhe do ghnóthais le rialacha an Aontais 
maidir leis an státchabhair mar a leagtar 
amach in Airteagal 107 agus in 
Airteagal 108 CFAE iad.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22a) Is coinníoll buntábhachtach í 
maoiniú Chiste Forbraíochta Réigiúnaí 
na hEorpa, Chiste Sóisialta na hEorpa 
Plus agus an Chiste Chomhtháthaithe tar 
éis 2020 i gcomhair AE-27 a choinneáil 
ar bun ar a laghad ar leibhéal bhuiséad 
2014-2020 i bpraghsanna seasta chun 
ligean don bheartas sin a mhisean a 
chomhlíonadh agus na cuspóirí atá aige a 
bhaint amach. Tá sé buntábhachtach 
freisin go ndéanfaí an t-imchlúdach 
Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg a 
dhúbailt, chomh maith le maoiniú breise 
a fháil do Ráthú Linbh. Déanfaidh aon 
laghdú dochar don bheartas sin ó thaobh 
a nádúir féin agus a chuspóirí.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) Chun an cur chuige comhtháite (23) Chun an cur chuige comhtháite 
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forbartha críochaí a neartú, infheistíochtaí i 
bhfoirm uirlisí críochacha amhail 
infheistíochtaí críochacha comhtháite, 
forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail nó aon 
uirlis chríochach eile faoin gcuspóir 
beartais “Eoraip atá níos giorra do na 
saoránaigh” a thacaíonn le tionscnaimh 
arna gceapadh ag na Ballstáit le haghaidh 
infheistíochtaí arna gclársceidealú do 
CFRE, ba cheart iad a bheith bunaithe ar 
straitéisí forbartha críochacha agus áitiúla. 
Ar mhaithe le hinfheistíochtaí críochacha 
comhtháite agus uirlisí críochacha arna 
gceapadh ag na Ballstáit, ba cheart 
íoscheanglais a leagan amach maidir le 
hinneachar na straitéisí críochacha. Ba 
cheart na húdaráis ábhartha nó na 
comhlachtaí ábhartha a bheith freagrach as 
na straitéisí críochacha sin a fhorbairt agus 
a fhormhuiniú. Chun a áirithiú go bhfuil na 
húdaráis ábhartha nó na comhlachtaí 
ábhartha rannpháirteach i gcur chun 
feidhme na straitéisí críochacha, ba cheart 
na húdaráis sin nó na comhlachtaí sin a 
bheith freagrach as roghnú na n-oibríochtaí 
a dtabharfar tacaíocht dóibh, nó a bheith 
rannpháirteach sa roghnú sin.

forbartha críochaí a neartú, infheistíochtaí i 
bhfoirm uirlisí críochacha amhail 
infheistíochtaí críochacha comhtháite, 
forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail 
(‘FÁSP’) (dá dtagraítear mar ‘LEADER’ 
faoi CETFT) nó aon uirlis chríochach eile 
faoin gcuspóir beartais “Eoraip atá níos 
giorra do na saoránaigh” a thacaíonn le 
tionscnaimh arna gceapadh ag na Ballstáit 
le haghaidh infheistíochtaí arna 
gclársceidealú do CFRE, ba cheart iad a 
bheith bunaithe ar straitéisí forbartha 
críochacha agus áitiúla. Chun críocha 
infheistíochtaí críochacha comhtháite agus 
uirlisí críochacha arna gceapadh ag na 
Ballstáit, ba cheart íoscheanglais a leagan 
amach maidir le hinneachar na straitéisí 
críochacha. Ba cheart na húdaráis ábhartha 
nó na comhlachtaí ábhartha a bheith 
freagrach as na straitéisí críochacha sin a 
fhorbairt agus a fhormhuiniú. Chun a 
áirithiú go mbeidh na húdaráis ábhartha nó 
na comhlachtaí ábhartha rannpháirteach i 
gcur chun feidhme na straitéisí críochacha, 
ba cheart na húdaráis sin nó na comhlachtaí 
sin a bheith freagrach as roghnú na n-
oibríochtaí a dtabharfar tacaíocht dóibh, nó 
a bheith rannpháirteach sa roghnú sin.

Leasú 7

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) rialacha airgeadais maidir le Ciste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), 
Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+), an 
Ciste Comhtháthaithe, an Ciste Eorpach 
Muirí agus Iascaigh (CEMI), an Ciste 
Tearmainn agus Imirce (CTIL), an Ciste 
Slándála Inmheánaí (CSI) agus an 
Ionstraim um Bainistiú Teorainneacha agus 
um Víosaí (IBTV) (‘na Cistí’);

(a) rialacha airgeadais maidir le Ciste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), 
Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+), an 
Ciste Comhtháthaithe, an Ciste Eorpach 
Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe 
(CETFT), an Ciste Eorpach Muirí agus 
Iascaigh (CEMI), an Ciste Tearmainn agus 
Imirce (CTIL), an Ciste Slándála 
Inmheánaí (CSI) agus an Ionstraim um 
Bainistiú Teorainneacha agus um Víosaí 
(IBTV) (‘na Cistí’);
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Maidir le CETFT beidh feidhm ag na 
rialacha seo a leanas:

- Teideal I;

- i dTeideal II, Caibidil I, 
Airteagal 11 agus Airteagal 12 de 
Chaibidil II agus Caibidil III;

- i dTeideal III, Caibidil II;

- i dTeideal IV, Airteagal 33 go dtí 
Airteagal 36 de Chaibidil I, Caibidil II 
agus Caibidil III;

- i dTeideal V, Caibidil I agus 
Roinn 2 de Chaibidil I; agus

- Teideal IX.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 6 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c a) Rialachán (AE) Uimh. [...] (‘an 
Rialachán maidir le Pleananna 
Straitéiseacha faoi CBT’)

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 6 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c b) Rialachán (AE) Uimh. […] (‘an 
Rialachán Cothrománach faoi CBT’)

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) Eoraip níos nasctha tríd an (c) Eoraip níos nasctha tríd an 
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tsoghluaisteacht agus an nascacht 
réigiúnach TFC a fheabhsú;

tsoghluaisteacht, ar talamh agus muirí 
araon, agus an nascacht réigiúnach TFC a 
fheabhsú;

Leasú 11

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) Eoraip atá níos giorra do na 
saoránaigh trí fhorbairt inbhuanaithe 
chomhtháite limistéar uirbeach, tuaithe 
agus cósta a chothú agus tionscnaimh 
áitiúla.

(e) Eoraip atá níos giorra do na 
saoránaigh trí fhorbairt inbhuanaithe 
chomhtháite limistéar uirbeach, tuaithe, 
cósta agus oileánach a chothú agus 
tionscnaimh áitiúla.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – pointe b – pointe iii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iii) comhlántachtaí idir na Cistí agus 
ionstraimí eile de chuid an Aontais, lena n-
áirítear tionscadail chomhtháite 
straitéiseacha agus tionscadail nádúir 
straitéiseacha faoi LIFE;

(iii) comhlántachtaí idir na Cistí agus 
ionstraimí eile de chuid an Aontais, lena n-
áirítear tionscadail chomhtháite 
straitéiseacha agus tionscadail nádúir 
straitéiseacha faoi LIFE, agus, i gcás inarb 
iomchuí, tionscadail a chistítear faoi ‘Fís 
Eorpach’;

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g a) (h) cur síos ar an gcur chuige 
críochach atá le cur i bhfeidhm ag an 
mBallstát, lena n-áirítear dúshláin 
chríochacha agus straitéisí náisiúnta nó 
réigiúnacha gaolmhara, cur chuige 
críochach i dtaca leis na 5 PO, naisc le 
hinfheistíochtaí CETFT i gceantair 
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tuaithe, ionstraimí críochacha.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 5 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír 
maidir le hoibríochtaí a rannchuidíonn le 
comhlíonadh an choinníll cumasaithe 
chomhfhreagraigh.

Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír 
maidir le hoibríochtaí a rannchuidíonn le 
comhlíonadh an choinníll cumasaithe 
chomhfhreagraigh nó má tá an 
comhlíonadh dulta ar aghaidh go mór sa 
phróiseas agus nach ndéanann na 
cúiseanna leis an neamh-chomhlíonadh 
difear d’incháilitheacht na dtionscadal.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh an Coimisiún iarraidh ar 
Bhallstát cláir ábhartha a athbhreithniú 
agus leasuithe orthu a mholadh, i gcás inar 
gá sin chun tacú le cur chun feidhme 
Moltaí ábhartha ón gComhairle.

Féadfaidh an Coimisiún iarraidh ar 
Bhallstát cláir ábhartha a athbhreithniú 
agus leasuithe orthu a mholadh, i gcás inar 
gá sin chun tacú le cur chun feidhme 
Moltaí ábhartha ón gComhairle ach gan 
dochar do dhea-chur i bhfeidhm 
chuspóirí beartais gach Ciste.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Mura ndéanfaidh an Ballstát, faoi 
na sprioc-amanna a leagtar amach i mír 3 
agus i mír 4, gníomhaíocht éifeachtach 
mar fhreagra ar iarraidh arna déanamh i 
gcomhréir le mír 1, féadfaidh an 
Coimisiún na híocaíochtaí le haghaidh na 

scriosta
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gclár agus na dtosaíochtaí lena 
mbaineann a chur ar fionraí ina n-
iomláine nó i bpáirt.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Déanfaidh an Coimisiún togra a 
chur chuig an gComhairle chun na 
gealltanais do chlár amháin nó níos mó 
de chuid Ballstáit a chur ar fionraí ina n-
iomláine nó i bpáirt sna cásanna seo a 
leanas:

scriosta

(a) má chinneann an Chomhairle i 
gcomhréir le hAirteagal 126(8) nó 
Airteagal 126(11) CFAE nach bhfuil 
gníomhaíocht éifeachtach glactha ag an 
mBallstát chun a easnamh iomarcach a 
cheartú;

(b) má ghlacann an Chomhairle dhá 
mholadh i ndiaidh a chéile sa nós 
imeachta um míchothromaíocht céanna, i 
gcomhréir le hAirteagal 8(3) de 
Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle40 ar na forais go ndearna 
Ballstát plean gníomhaíochta ceartaithí 
nach bhfuil leordhóthanach a chur 
isteach;

(c) má ghlacann an Chomhairle dhá 
chinneadh i ndiaidh a chéile sa nós 
imeachta um míchothromaíocht céanna i 
gcomhréir le hAirteagal 10(4) de 
Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 lena 
suitear neamh-chomhlíonadh ag Ballstát 
ar na forais nár ghlac sé an 
ghníomhaíocht cheartaitheach a moladh;

(d) má thagann an Coimisiún ar an 
gconclúid nach bhfuil bearta déanta ag 
an mBallstát dá dtagraítear i 
Rialachán (CE) Uimh. 332/200241 ón 
gComhairle agus go gcinninn sé, dá 
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thoradh sin, gan aisíocaíocht an 
chúnaimh airgeadais a deonaíodh don 
Bhallstát sin a údarú;

(e) má chinneann an Chomhairle nach 
bhfuil an clár coigeartaithe 
maicreacnamaíoch dá dtagraítear in 
Airteagal 7 de Rialachán (AE) 
Uimh. 472/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle, nó na bearta a 
iarradh le cinneadh ón gComhairle42 arna 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 136(1) 
CFAE, á chomhlíonadh ag Ballstát.

Tabharfar tosaíocht d’fhionraíocht na 
ngealltanas; ní dhéanfar íocaíochtaí a 
chur ar fionraí ach amháin nuair a 
bheidh gníomhaíocht láithreach á lorg 
agus i gcás neamh-chomhlíonadh 
suntasach. Beidh feidhm ag fionraíocht 
na n-íocaíochtaí maidir le hiarratais ar 
íocaíocht a chuirfear isteach i ndáil leis 
na cláir lena mbaineann tar éis dháta an 
chinnidh fionraíochta.

Féadfaidh an Coimisiún, ar fhorais cúinsí 
eacnamaíocha eisceachtúla nó ar iarraidh 
réasúnaithe ón mBallstát lena mbaineann 
a dhíreofar chuig an gCoimisiún laistigh 
de 10 lá tar éis ghlacadh an chinnidh nó 
an mholta dá dtagraítear san fhomhír 
roimhe seo, moladh don Chomhairle an 
fhionraíocht dá dtagraítear san fhomhír 
chéanna a chealú.

_________________

40 Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir 
le míchothromaíochtaí 
maicreacnamaíocha a chosc agus a 
cheartú (IO L 306, 23.11.2011, lch. 25).

41 Rialachán (CE) Uimh. 332/2002 an 
18 Feabhra 2002 lena mbunaítear saoráid 
trína soláthraítear cúnamh airgeadais 
meántéarmach i leith chomharduithe 
íocaíochtaí na mBallstát (IO L 53, 
23.2.2002).

42 Rialachán (AE) Uimh. 472/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
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gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir 
le neartú ar an bhfaireachas 
eacnamaíoch agus buiséadach ar 
Bhallstáit sa limistéar euro a bhfuil 
deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a 
bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag 
bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht 
airgeadais (IO L 140, 27.5.2013, lch. 1).

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8. Maidir le togra ón gCoimisiún 
chun gealltanais a chur ar fionraí, 
measfar é a bheith glactha ag an 
gComhairle mura gcinnfidh an 
Chomhairle, trí bhíthin gnímh cur chun 
feidhme, togra den sórt sin a dhiúltú le 
tromlach cáilithe laistigh de mhí amháin 
ón dáta a ndéanfar an togra ón 
gCoimisiún a thíolacadh.

scriosta

Beidh feidhm ag fionraíocht na 
ngealltanas maidir leis na gealltanais ó 
na Cistí don Bhallstát lena mbaineann ón 
1 Eanáir den bhliain i ndiaidh dháta an 
chinnidh maidir le fionraí.

Déanfaidh an Chomhairle, trí bhíthin 
gníomh cur chun feidhme, cinneadh a 
ghlacadh ar thogra ón gCoimisiún dá 
dtagraítear i mír 7 i ndáil le fionraíocht 
na n-íocaíochtaí.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

9. Maidir le raon feidhme agus 
leibhéal na fionraíochta a fhorchuirfear 
ar na gealltanais nó ar na híocaíochtaí, 

scriosta
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beidh siad comhréireach, urramóidh siad 
an chóir chomhionann idir na Ballstáit 
agus cuirfidh siad san áireamh dálaí 
eacnamaíocha agus sóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann, go háirithe an leibhéal 
dífhostaíochta, an leibhéal 
bochtaineachta nó an leibhéal eisiaimh 
shóisialta sa Bhallstát lena mbaineann i 
gcomparáid le meán an Aontais agus 
tionchar na fionraíochta ar gheilleagar 
an Bhallstáit lena mbaineann. Is gné 
shonrach atá le cur san áireamh é 
tionchar na bhfionraíochtaí ar chláir a 
bhfuil ríthábhacht leo chun dul i ngleic le 
dálaí neamhfhabhracha eacnamaíocha 
nó sóisialta.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

10. Beidh fionraíocht gealltanas faoi 
réir uasmhéid 25 % de na gealltanais a 
bhaineann leis an gcéad bhliain féilire 
eile do na Cistí nó 0,25 % den OTI 
ainmniúil pé acu is ísle, in aon cheann de 
na cásanna seo a leanas:

scriosta

(a) sa chéad chás de neamh-
chomhlíonadh nós imeachta um easnamh 
iomarcach dá dtagraítear faoi phointe (a) 
de mhír 7;

(b) sa chéad chás de neamh-
chomhlíonadh a bhaineann le plean 
gníomhaíochta ceartaithí faoi nós 
imeachta um easnamh iomarcach dá 
dtagraítear faoi phointe (b) de mhír 7;

(c) i gcás de neamh-chomhlíonadh an 
phlean gníomhaíochta ceartaithí arna 
mholadh de bhun nós imeachta um 
easnamh iomarcach dá dtagraítear faoi 
phointe (c) de mhír 7;

(d) sa chéad chás de neamh-
chomhlíonadh dá dtagraítear faoi 
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phointe (d) agus faoi phointe (e) de 
mhír 7.

I gcás neamh-chomhlíonadh leanúnach, 
féadfaidh an fhionraíocht gealltanais a 
bheith níos mó ná na céatadáin uasta a 
leagtar amach sa chéad fhomhír.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

11. Cuirfidh an Chomhairle deireadh 
leis an bhfionraíocht gealltanas ar thogra 
ón gCoimisiún, i gcomhréir leis an nós 
imeachta a leagtar amach i mír 8, sna 
cásanna seo a leanas:

scriosta

(a) i gcás ina bhfuil an nós imeachta um 
easnamh iomarcach ar stad i gcomhréir le 
hAirteagal 9 de Rialachán (CE) 
Uimh. 1467/9743 ón gComhairle nó go 
bhfuil cinneadh déanta ag an gComhairle 
i gcomhréir le hAirteagal 126(12) CFAE 
an cinneadh maidir le heasnamh 
iomarcach a bheith ann a aisghairm;

(b) i gcás ina bhfuil tacú tugtha ag an 
gComhairle don plean gníomhaíochta 
ceartaithí a chuir an Ballstát lena 
mbaineann isteach i gcomhréir le 
hAirteagal 8(2) de Rialachán (AE) 
Uimh. 1176/2011 nó go bhfuil an nós 
imeachta um míchothromaíochtaí 
iomarcacha ar stad i gcomhréir le 
hAirteagal 10(5) den Rialachán sin nó go 
bhfuil deireadh curtha ag an gComhairle 
leis an nós imeachta um 
míchothromaíochtaí iomarcacha i 
gcomhréir le hAirteagal 11 den Rialachán 
sin;

(c) i gcás ina dtagann an Coimisiún ar an 
gconclúid go bhfuil bearta iomchuí 
déanta ag an mBallstát dá dtagraítear i 
Rialachán (CE) Uimh. 332/2002;
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(d) i gcás ina dtagann an Coimisiún ar an 
gconclúid go bhfuil bearta iomchuí 
déanta ag an mBallstát lena mbaineann 
chun an clár coigeartaithe dá dtagraítear 
in Airteagal 7 de Rialachán (AE) 
Uimh. 472/2013, nó na bearta a iarradh le 
cinneadh ón gComhairle i gcomhréir le 
hAirteagal 136(1) CFAE, a chur chun 
feidhme.

Tar éis don Chomhairle deireadh a chur 
leis an bhfionraíocht gealltanas, 
déanfaidh an Coimisiún na gealltanais a 
bhí ar fionraí a athbhuiséadú i gcomhréir 
le hAirteagal [8] de Rialachán (AE, 
Euratom) [...] ón gComhairle (an 
Rialachán maidir leis an gCreat 
Airgeadais Ilbhliantúil).

Maidir le hoibleagáidí a cuireadh ar 
fionraí, ní fhéadfar iad a athbhuiséadú 
níos faide amach ná 2027.

An teorainn ama do shaoradh an mhéid 
athbhuiséadaithe i gcomhréir le 
hAirteagal 99, tosóidh sé ón mbliain ina 
ndéantar an gealltanas a bhí ar fionraí a 
athbhuiséadú.

Cinneadh deireadh a chur le fionraíocht 
na n-íocaíochtaí, déanfaidh an 
Chomhairle é ar thogra ón gCoimisiún i 
gcás ina bhfuil na coinníollacha is 
infheidhme a leagtar amach sa chéad 
mhír comhlíonta.

_________________

43 Rialachán (CE) Uimh. 1467/97 ón 
gComhairle an 7 Iúil 1997 maidir le dlús 
a chur le cur chun feidhme an nós 
imeachta um easnamh iomarcach agus 
soiléiriú a dhéanamh air (IO L 209, 
2.8.1997, lch. 6).

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 3 – fomhír 1 – pointe a – pointe iii
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iii) dúshláin arna sainaithint i moltaí 
tír-shonracha ábhartha agus moltaí 
ábhartha eile de chuid an Aontais arna 
ndíriú ar an mBallstát;

(iii) dúshláin arna sainaithint i moltaí 
tír-shonracha ábhartha arna ndíriú ar an 
mBallstát;

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 3 – fomhír 1 – pointe d – pointe iv

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iv) críocha sonracha a bhfuiltear ag 
díriú orthu, lena n-áirítear an úsáid atá 
beartaithe d’infheistíocht chríochach 
chomhtháite, forbairt áitiúil faoi stiúir an 
phobail nó uirlisí críochacha eile;

(iv) críocha sonracha a bhfuiltear ag 
díriú orthu, lena n-áirítear socruithe chun 
aghaidh a thabhairt ar phríomhdhúshláin 
a bhaineann le réigiúin oileánacha agus 
forimeallacha agus an úsáid atá beartaithe 
d’infheistíocht chríochach chomhtháite, 
forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail nó 
uirlisí críochacha eile;

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar an gclár agus an bhfuil sé i gcomhréir 
leis an Rialachán seo agus leis na 
Rialacháin Chiste-shonracha, agus an 
bhfuil sé ag teacht leis an gComhaontú 
Comhpháirtíochta. Ina mheasúnú, 
déanfaidh an Coimisiún, go háirithe, na 
moltaí tír-shonracha ábhartha a chur san 
áireamh.

1. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar an gclár agus ar a chomhlíonadh leis an 
Rialachán seo agus leis na Rialacháin 
Chiste-shonracha, agus, más infheidhme,
ar a chomhréireacht leis an gComhaontú 
Comhpháirtíochta. Ina mheasúnú, 
déanfaidh an Coimisiún, go háirithe, na 
moltaí tír-shonracha ábhartha, dúshláin atá 
aitheanta i straitéisí forbartha náisiúnta 
agus réigiúnacha agus, i gcás inarb 
infheidhme, torthaí agus moltaí 
meastóireachtaí ex-ante a chur san 
áireamh.

Leasú 25
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Féadfaidh na Ballstáit a iarraidh 
go n-aistreofar suas le 5 % de leithdháiltí 
airgeadais cláir ó aon cheann de na Cistí 
chuig aon Chiste eile atá faoi 
bhainistíocht chomhroinnte nó chuig aon 
ionstraim atá faoi bhainistíocht dhíreach 
nó indíreach.

1. Féadfaidh Ballstát a iarraidh go 
deonach go n-aistreofar suas le 5 % de 
leithdháiltí airgeadais cláir ó aon cheann 
d’ionstraimí CFRE, CC nó CSE+ chuig
aon cheann de d’ionstraimí CFRE, CC nó 
CSE+.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Féadfar tacaíocht a sholáthar le 
haghaidh ullmhú agus ceapadh straitéisí 
críochacha.

5. Féadfar tacaíocht a sholáthar le 
haghaidh ullmhú agus ceapadh straitéisí 
críochacha, go háirithe maidir le cúnamh 
teicniúil i leith limistéir gheografacha a 
bhfuil míbhuntáistí móra buana nádúrtha 
nó déimeagrafacha acu dá dtagraítear in 
Airteagal 174 CFAE.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Féadfaidh CFRE, CSE+ agus CEMI 
tacú leis an bhforbairt áitiúil faoi stiúir an 
phobail.

1. Féadfaidh CFRE, CSE+ , CETFT 
dá dtagraítear i Rialachán XX/XXX agus 
CEMI tacú leis an bhforbairt áitiúil faoi 
stiúir an phobail.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 1 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1 a. Tacóidh CETFT le forbairt áitiúil 
faoi stiúir an phobail. Sa chás sin, 
déanfar tagairt dó mar ‘LEADER’.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 53 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Déanfaidh an t-údarás bainistíochta, 
agus an ionstraim airgeadais á bainistiú 
aige de bhun mhír 2, nó an comhlacht atá 
ag cur na hionstraime airgeadais chun 
feidhme, agus an ionstraim airgeadais á 
bainistiú aige de bhun mhír 3, cuntais ar 
leith a choinneáil nó cód cuntasaíochta a 
choinneáil in aghaidh na tosaíochta agus in 
aghaidh gach catagóire réigiúin do gach 
ranníocaíocht chláir agus, ar leithligh, 
d’acmhainní dá dtagraítear in Airteagal 54 
agus in Airteagal 56 faoi seach.

7. Déanfaidh an t-údarás bainistíochta, 
agus an ionstraim airgeadais á bainistiú 
aige de bhun mhír 2, nó an comhlacht atá 
ag cur na hionstraime airgeadais chun 
feidhme, agus an ionstraim airgeadais á 
bainistiú aige de bhun mhír 3, cuntais ar 
leith a choinneáil nó cód cuntasaíochta a 
choinneáil in aghaidh na tosaíochta agus in 
aghaidh gach catagóire réigiúin nó de réir 
cineálacha idirghabhálacha do CETFT
maidir le gach ranníocaíocht chláir agus, ar 
leithligh, d’acmhainní dá dtagraítear in 
Airteagal 54 agus in Airteagal 56 faoi 
seach.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 70 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c a) iomláine, cruinneas agus 
fírinneacht na gcuntas a dheimhniú, agus 
a dheimhniú go gcomhlíonann an 
caiteachas a iontráladh sna cuntais an dlí 
is infheidhme agus gur tabhaíodh é i leith 
na n-oibríochtaí a roghnaíodh lena 
gcistiú i gcomhréir leis na critéir is 
infheidhme maidir leis an gclár 
oibríochtúil agus a chomhlíonann an dlí 
is infheidhme;
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Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 70 – mír 1 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c b) a áirithiú, chun críocha iarrataí ar 
íocaíocht a tharraingt suas agus a chur 
isteach, go bhfuil faisnéis leormhaith 
faighte aige ón údarás bainistíochta 
maidir leis na nósanna imeachta agus na 
fíoruithe a cuireadh i gcrích i dtaca leis 
an gcaiteachas;

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 70 – mír 1 – pointe c c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c c) a chur san áireamh, agus iarratais 
ar íocaíocht á dtarraingt suas agus á gcur 
isteach, torthaí na n-iniúchtaí uile a rinne 
an t-údarás iniúchóireachta nó a 
rinneadh faoina fhreagracht;

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 70 – mír 1 – pointe c d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c d) taifid chuntasaíochta a choimeád, 
i bhfoirm ríomhairithe, maidir le 
caiteachas a dearbhaíodh don Choimisiún 
agus maidir leis an ranníocaíocht phoiblí 
chomhfhreagrach a íocadh le tairbhithe;

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 71 – mír 4 – fomhír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina bhfuil cláir grúpáilte chun 
críocha iniúchtaí ar oibríochtaí de bhun 
Airteagal 73(2), féadfar an fhaisnéis a 
cheanglaítear faoi mhír 3(b) a chur in aon 
tuarascáil amháin.

I gcás ina bhfuil cláir grúpáilte chun 
críocha iniúchtaí ar oibríochtaí de bhun 
Airteagal 73(2), cuirtear an fhaisnéis a 
cheanglaítear faoi mhír 3(b) in aon 
tuarascáil amháin.

Réasúnú

Is é mo thuairim é go ndéantar próisis i bhfad níos simplí má dhéantar cláir agus 
tuarascálacha a ghrúpáil.

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 84 – mír 2 – fomhír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) 2022: 0.5 %; (b) 2022: 0.7 %;

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 84 – mír 2 – fomhír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) 2023: 0.5 %; (c) 2023: 1 %;

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 84 – mír 2 – fomhír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) 2024: 0.5 %; (d) 2024: 1.5 %;

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 84 – mír 2 – fomhír 1 – pointe e
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) 2025: 0.5 %; (e) 2025: 2 %;

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 84 – mír 2 – fomhír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) 2026: 0.5 % (f) 2026: 2 %

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 91 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) gur mhainnigh an Ballstát an 
ghníomhaíocht riachtanach a dhéanamh i 
gcomhréir le hAirteagal 15(6).

scriosta

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 99 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3 a. Aon mhéid a dhéanfar a dhídhílsiú 
go haonchiallach i gcomhréir leis an nós 
imeachta a leagtar amach in Airteagal 
101, cuirfear ar fáil an athuair é i 
mbuiséad an Aontais tríd an gCorrlach 
Foriomlán le haghaidh Oibleagáidí 
(Cúlchiste an Aontais) i gcomhréir le 
hAirteagal 12(1)(b) de Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. XXXX/20XX ón 
gComhairle an {dáta} lena leagtar síos an 
creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 
2021-2027. Déanfaidh Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle é a shlógadh 
ina dhiaidh sin faoi chuimsiú an nós 
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imeachta bhuiséadaigh bhliantúil.

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 100 – mír 1 – fomhír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) i gcásanna eisceachtúla a bhfuil 
údar iomchuí leo, tá cinneadh déanta ag 
an gCoimisiún nach raibh sé indéanta 
iarratas ar íocaíocht a dhéanamh de 
bharr an oiread ama a bhain le glacadh 
mall agus cur chun feidhme mall na 
ndoiciméad clársceidealaithe agus na 
reachtaíochta ábhartha ar leibhéal an 
Aontais.

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 103 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is EUR 330 624 388 630, i bpraghsanna 
2018, a bheidh sna hacmhainní don 
chomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a bheidh ar fáil le haghaidh 
gealltanas buiséadach i leith na tréimhse 
2021-2027.

Is EUR 378 097 000 000 i bpraghsanna 
2018 (EUR 426 534 000 000 i 
bpraghsanna reatha), a bheidh sna 
hacmhainní don chomhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
bheidh ar fáil le haghaidh gealltanas 
buiséadach i leith na tréimhse 2021-2027.

Réasúnú

I gcomhréir leis an gcinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán an 13 Meán Fómhair 2018, 
léiríonn an leasú comhréitigh miondealú is déanaí CAI de réir an chláir mar a mholtar lena 
ghlacadh ag Rapóirtéirí CAI i bhfianaise na vótála ar an dréacht-tuarascáil eatramhach ar 
an togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle maidir le Creat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-
2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 104 – mír 1 – an chuid réamhráiteach
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é a bheidh sna hacmhainní le 
haghaidh sprioc na hInfheistíochta le 
haghaidh fáis agus post 97.5 % de na 
hacmhainní foriomlána (i.e. 
EUR 322 194 388 630 ar an iomlán) agus 
leithdháilfear iad mar a leanas:

1. Is é a bheidh sna hacmhainní le 
haghaidh sprioc na hInfheistíochta le 
haghaidh fáis agus post 97 % de na 
hacmhainní foriomlána agus leithdháilfear 
iad mar a leanas:

Réasúnú

I gcomhréir leis an méadú 3% a bhaint amach don comhar críochach Eorpach in airteagal 
104 mír 7.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 104 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) 61.6 % (i.e. EUR 198 621 593 157 
ar an iomlán) le haghaidh réigiúin 
bheagfhorbartha;

(a) 61.6 % le haghaidh réigiúin 
bheagfhorbartha;

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 104 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) 14.3 % (i.e. EUR 45 934 516 595 
ar an iomlán) le haghaidh réigiúin 
trasdula;

(b) 14.3 % le haghaidh réigiúin 
trasdula;

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 104 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) 10.8 % (i.e. EUR 34 842 689 000 (c) 10.8 % le haghaidh réigiúin níos 
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ar an iomlán) le haghaidh réigiúin níos 
forbartha;

forbartha;

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 104 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) 12.8 % (i.e. EUR 41 348 556 877 
ar an iomlán) le haghaidh na mBallstát a 
fhaigheann tacaíocht ón gCiste 
Comhtháthaithe;

(d) 12.8% le haghaidh na mBallstát a 
fhaigheann tacaíocht ón gCiste 
Comhtháthaithe;

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 104 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) 0.4 % (i.e. EUR 1 447 034 001 ar 
an iomlán) mar chistiú breise le haghaidh 
na réigiún is forimeallaí arna sainaithint in 
Airteagal 349 CFAE agus réigiúin leibhéal 
NUTS 2 a chomhlíonann na critéir a 
leagtar síos in Airteagal 2 de Phrótacal 
Uimh. 6 a ghabhann le hIonstraim 
Aontachais 1994.

(e) 0.4 % mar chistiú breise le 
haghaidh na réigiún is forimeallaí arna 
sainaithint in Airteagal 349 CFAE agus 
réigiúin leibhéal NUTS 2 a chomhlíonann 
na critéir a leagtar síos in Airteagal 2 de 
Phrótacal Uimh. 6 a ghabhann le 
hIonstraim Aontachais 1994.

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 104 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

EUR 88 646 194 590 a bheidh sa mhéid 
acmhainní a bheidh ar fáil do CSE+ faoi 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis 
agus post.

Is é EUR 105 686 000 000 i bpraghsanna 
2018 (EUR 119 222 000 000 i 
bpraghsanna reatha) a bheidh sa mhéid de 
na hacmhainní atá ar fáil do CSE+ faoin 
sprioc infheistíocht le haghaidh post agus 
fáis.
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Réasúnú

I gcomhréir leis an gcinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán an 13 Meán Fómhair 2018, 
léiríonn an leasú comhréitigh miondealú is déanaí CAI de réir an chláir mar a mholtar lena 
ghlacadh ag Rapóirtéirí CAI i bhfianaise na vótála ar an dréacht-tuarascáil eatramhach ar 
an togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle maidir le Creat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-
2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú.

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 104 – mír 3 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

EUR 376 928 934 a bheidh i méid an 
chistithe bhreise do na réigiúin is 
forimeallaí dá dtagraítear i bpointe (e) i 
mír 1 arna leithdháileadh ar CSE+.

EUR 424 296 054 i bpraghsanna 2018 a 
bheidh i méid an chistithe bhreise do na 
réigiúin is forimeallaí dá dtagraítear i 
bpointe (e) i mír 1 arna leithdháileadh ar 
CSE+.

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 104 – mír 4 – fomhír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

30 % de na hacmhainní a aistreofar chuig 
SCE, beidh sé le fáil díreach tar éis an 
aistrithe ag na Ballstáit uile incháilithe le 
haghaidh cistiú ón gCoiste 
Comhtháthaithe chun tionscadail 
bhonneagair iompair a mhaoiniú i 
gcomhréir le Rialachán (AE) [uimhir 
Rialachán SCE nua].

scriosta

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 104 – mír 4 – fomhír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh feidhm ag na rialacha is 
infheidhme don earnáil iompair faoi 

scriosta
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Rialachán (AE) [uimhir Rialachán SCE 
nua] maidir leis na glaonna sonracha dá 
dtagraítear sa chéad fhomhír. Go dtí an 
31 Nollaig 2023, nuair a roghnófar na 
agus tionscadail a bheidh incháilithe don 
mhaoiniú déanfar na leithdháiltí 
náisiúnta faoin gCiste Comhtháthaithe a 
urramú maidir le 70 % de na hacmhainní 
a aistreofar chuig SCE.

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 104 – mír 4 – fomhír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Amhail ón 1 Eanáir 2024, déanfar 
acmhainní arna n-aistriú chuig SCE nach 
mbeidh geallta do thionscadal bonneagair 
iompair a chur ar fáil do na Ballstáit go 
léir atá incháilithe le haghaidh cistiú ón 
gCoiste Comhtháthaithe chun na 
tionscadail bhonneagair iompair a 
mhaoiniú i gcomhréir le Rialachán (AE) 
[uimhir Rialachán SCE nua].

scriosta

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 104 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Déanfar EUR 500 000 000
d’acmhainní do sprioc na hInfheistíochta le 
haghaidh fáis agus post a leithdháileadh ar 
an Tionscnamh Uirbeach Eorpach faoi 
bhainistíocht dhíreach nó indíreach ag an 
gCoimisiún.

5. Déanfar EUR 560 000 000 i 
bpraghsanna 2018 d’acmhainní do sprioc 
na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus 
post a leithdháileadh ar an Tionscnamh 
Uirbeach Eorpach faoi bhainistíocht 
dhíreach nó indíreach ag an gCoimisiún.

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 104 – mír 6
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Déanfar EUR 175 000 000
d’acmhainní CSE+ do sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post a 
leithdháileadh le haghaidh comhar 
trasnáisiúnta a thacaíonn le réitigh 
nuálacha faoi bhainistíocht dhíreach nó 
indíreach.

6. Déanfar EUR 196 000 000 i 
bpraghsanna 2018 d’acmhainní CSE+ do 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis 
agus post a leithdháileadh le haghaidh 
comhar trasnáisiúnta a thacaíonn le réitigh 
nuálacha faoi bhainistíocht dhíreach nó 
indíreach.

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 104 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Is 2.5 % de na hacmhainní 
foriomlána atá ar fáil le haghaidh an 
ghealltanais bhuiséadaigh ó na Cistí don 
tréimhse 2021-2027 a bheidh sna 
hacmhainní le haghaidh sprioc an chomhair 
chríochaigh Eorpaigh (Interreg). (i.e. 
EUR 8 430 000 000 ar an iomlán).

7. Is 3 % de na hacmhainní 
foriomlána atá ar fáil le haghaidh an 
ghealltanais bhuiséadaigh ó na Cistí don 
tréimhse 2021-2027 a bheidh sna 
hacmhainní le haghaidh sprioc an chomhair 
chríochaigh Eorpaigh (Interreg).

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 106 – mír 3 – fomhír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) 70 % le haghaidh réigiúin is lú 
forbartha;

(a) 85 % le haghaidh réigiúin is lú 
forbartha;

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 106 – mír 3 – fomhír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) 55 % le haghaidh réigiúin trasdula; (b) 60 % le haghaidh réigiúin trasdula;
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Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 106 – mír 3 – fomhír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) 40 % le haghaidh réigiúin níos 
forbartha.

(c) 50 % le haghaidh réigiúin níos 
forbartha.

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 106 – mír 3 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

An ráta cómhaoinithe don Chiste 
Comhtháthaithe ar leibhéal gach 
tosaíochta, ní bheidh sé níos airde ná 70 %.

An ráta cómhaoinithe don Chiste 
Comhtháthaithe ar leibhéal gach 
tosaíochta, ní bheidh sé níos airde ná 85 %.
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