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Eochair do na siombailí a úsáidtear

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar sa 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

Léirítear téacs atá scriosta le cló trom iodálach sa cholún ar chlé. Léirítear 
téacs atá curtha in ionad téacs eile le cló trom iodálach sa dá cholún. 
Léirítear téacs nua le cló trom iodálach sa cholún ar dheis.

Sa chéad líne agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann leasú le gníomh atá cheana ann agus go bhfuil sé i gceist é a leasú 
le dréachtghníomh, bíonn an tríú líne i gceanntásc an leasaithe ina sonraítear 
an gníomh atá cheana ann agus bíonn an ceathrú líne ann ina sonraítear an 
fhoráil den ghníomh sin is mian le Parlaimint na hEorpa a leasú.

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

Aibhsítear téacs nua le cló trom iodálach. Léirítear téacs atá scriosta trí leas 
a bhaint as an tsiombail ▌nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá 
curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus 
tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó trí líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus ar 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir 
leis an gClár Tacaíochta um Athchóiriú a bhunú
(COM(2018)0391 – C8-0239/2018 – 2018/0213(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle 
(COM(2018)0391),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 175 agus d’Airteagal 197(2) den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic a Coimisiún an 
togra don Pharlaimint (C8-0239/2018),

– ag féachaint d'Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 17 
Deireadh Fómhair 20181;

– ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 6 Nollaig 20182;

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta, ón 
gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia agus ón 
gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach,

– ag féachaint do chomhphléití an Choiste um Buiséid agus an Choiste um Ghnóthaí 
Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta faoi Riail 58 de na Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid agus ón gCoiste um Ghnóthaí 
Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A9-0000/2020),

1. Ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2. Á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má 
dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go 
substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

1  IO C 62, 15.2.2019, lch. 121.
2  IO C 86, 7.3.2019, lch. 335.
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Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó 
PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN 
gCOMHAIRLE maidir leis an gClár 
Tacaíochta um Athchóiriú a bhunú

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó 
PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN 
gCOMHAIRLE maidir leis an gClár 
Tacaíochta um Athchóiriú agus 
Infheistíocht a bhunú

(Tá feidhm ag an leasú seo ar fud an 
téacs.)

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) Mar chuid den Seimeastar 
Eorpach, shainigh Parlaimint na hEorpa 
athchóirithe atá freagrach go sóisialta 
mar athchóirithe atá bunaithe ar 
dhlúthpháirtíocht, comhtháthú, ceartas 
sóisialta agus dáileadh cóir an rachmais 
chun comhionannas agus rochtain ar 
dheiseanna agus ar chosaint shóisialta a 
áirithiú, chun grúpaí leochaileacha a 
chosaint agus chun caighdeáin 
mhaireachtála na saoránach uile a 
fheabhsú, ar prionsabail lárnacha de 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta iad.

Or. en
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Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Thaispeáin an ghéarchéim 
eacnamaíoch agus airgeadais go 
gcabhraíonn sé le Ballstáit freagairt níos 
éifeachtúla do thurraingí agus téarnamh 
uathu ar bhealach níos tapa má fhorbraíonn 
siad geilleagair agus córais airgeadais atá 
iontaofa agus athléimneach agus atá tógtha 
ar struchtúir láidre eacnamaíocha agus 
shóisialta. Tá cur chun feidhme 
athchóirithe struchtúracha ar cheann de na 
tosaíochta beartais atá ag an Aontas de bhrí 
go ndéantar iarracht le hathchóirithe den 
sórt sin an téarnamh a sheoladh ar bhealach 
na hinbhuanaitheachta, an acmhainneacht 
fáis a réadú, an cumas coigeartaithe a 
neartú, agus tacú le próiseas an 
chóineasaithe aníos. Féadfaidh saothrú na 
n-athchóirithe struchtúracha cur le neartú 
an chomhtháthaithe eacnamaíoch agus 
shóisialta freisin, agus dá réir sin borradh a 
chur faoin táirgiúlacht agus faoin 
infheistíocht agus dálaí maithe a chruthú 
don fhás inbhuanaithe agus don fhostaíocht 
san Aontas.

(4) Thaispeáin géarchéim eacnamaíoch 
agus airgeadais na bliana 2008 go 
gcabhraíonn sé le Ballstáit freagairt níos 
éifeachtúla do thurraingí agus téarnamh 
uathu ar bhealach níos tapa má fhorbraíonn 
siad geilleagair agus córais airgeadais atá 
iontaofa agus athléimneach agus atá tógtha 
ar struchtúir láidre eacnamaíocha agus 
shóisialta. Thairis sin, léirigh ráig 
COVID-19 in 2020 go soiléir an gá atá le 
freagairt mhear agus chomhsheasmhach 
ar mhórthurraingí seachtracha amhail 
paindéimí a dteastaíonn go mbeidh córais 
sláinte, seirbhísí poiblí bunriachtanacha 
agus na príomhearnálacha ullamh agus 
go mbeidh ann do gheilleagair 
athléimneacha, d’earnáil fhorbartha 
taighde agus nuálaíochta, do mhargaí 
saothair éifeachtúla agus do bhearta 
leordhóthanacha cosanta sóisialta. Tá cur 
chun feidhme athchóirithe struchtúracha ar 
cheann de na tosaíochtaí beartais atá ag an 
Aontas de bhrí go ndéantar iarracht le 
hathchóirithe den sórt sin an téarnamh a 
sheoladh ar bhealach na 
hinbhuanaitheachta, an acmhainneacht fáis 
a réadú, oiriúnú d’fhorbairt 
theicneolaíoch, an cumas coigeartaithe a 
neartú, agus tacú le próiseas an 
chóineasaithe eacnamaíoch agus 
shóisialta aníos. Ba cheart do shaothrú na 
n-athchóirithe struchtúracha cur le neartú 
an chomhtháthaithe eacnamaíoch, 
chríochach agus shóisialta freisin, agus dá 
réir sin borradh a chur faoin táirgiúlacht 
agus faoin infheistíocht agus dálaí maithe 
eacnamaíocha agus sóisialta a chruthú 
don fhás inbhuanaithe agus don fhostaíocht 
chuibhiúil san Aontas.

Or. en
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Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Níl méid na n-athchóirithe 
struchtúracha atá á gcur chun feidhme sna 
Ballstáit leordhóthanach go fóill ar fud an 
Aontais. Ón taithí a fuarthas maidir leis an 
sásra um chomhordú an bheartais 
eacnamaíoch a chomhordú faoin 
Seimeastar Eorpach a chur chun feidhme, 
is léir tríd is tríd go raibh cur chun feidhme 
na n-athchóirithe struchtúracha mall agus 
míchothrom agus gur cheart iarrachtaí 
náisiúnta ar athchóiriú a dhaingniú agus a 
dhreasú.

(6) Níl méid na n-athchóirithe 
struchtúracha atá á gcur chun feidhme sna 
Ballstáit leordhóthanach go fóill ar fud an 
Aontais. Ón taithí a fuarthas maidir leis an 
sásra um chomhordú an bheartais 
eacnamaíoch faoin Seimeastar Eorpach a 
chur chun feidhme, is léir tríd is tríd go 
raibh cur chun feidhme na n-athchóirithe 
struchtúracha mall agus míchothrom agus 
gur cheart iarrachtaí náisiúnta ar athchóiriú 
a dhaingniú agus a dhreasú trí thacú leis 
an mbeartas comhtháthaithe i bhfianaise 
go bhfuil acmhainneacht fáis íseal, a lán 
dífhostaíochta, éagothromaíochtaí 
sóisialta atá ag éirí níos leithne agus baol 
bochtaineachta atá ag dul i méid ag cur 
ar roinnt Ballstát, go háirithe na Ballstáit 
sin nach bhfuil an euro mar airgeadra 
acu.

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Tá gá le hathchóirithe 
struchtúracha a bheidh freagrach go 
sóisialta, cliste, inbhuanaithe agus 
cuimsitheach agus a chomhlíonfaidh na 
ceanglais atá leagtha síos in Airteagal 9 
CFAE, go háirithe ós rud é gur 
shainaithin an tAontas go mbeidh cur 
chun feidhme na n-athchóirithe 
struchtúracha sin i measc a thosaíochtaí 
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beartais chun an téarnamh a sheoladh ar 
bhealach na hinbhuanaitheachta, dlús a 
chur leis an acmhainneacht fáis chun an 
cumas coigeartaithe a neartú, borradh a 
chur faoin bhfás, poist a chruthú, 
infheistíocht a chothú agus tacú le 
próiseas an chóineasaithe eacnamaíoch 
agus shóisialta aníos.

Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Tugtar cúnamh suntasach freisin le 
hionstraimí agus le cláir eile de chuid an 
Aontais chun dálaí a bhuntacaíonn le 
hinfheistíochtaí áirithe sna Ballstáit a 
fheabhsú, ar féidir leo cuidiú le 
hathchóirithe den sórt sin nó a bheith mar 
chuid díobh. Go háirithe, nascann Cistí an 
Aontais a chumhdaítear le Rialachán (AE) 
Uimh. YYY/XX ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle [Rialachán na 
bhForálacha Coiteanna] infheistíocht le 
coinníollacha cumasaithe (ar a dtugtaí 
coinníollachtaí ex-ante roimhe seo), 
déanann siad sásra um rialáil 
mhaicreacnamaíoch a thuar agus féadfaidh 
siad na costais athchóirithe struchtúracha a 
bhfuil baint acu le hinfheistíochtaí i réimsí 
beartais atá ábhartha maidir le beartas 
comhtháthaithe a mhaoiniú. Mar sin féin, 
níl aon ionstraim ann, faoi láthair, lena 
ndéantar foráil do thacaíocht dhíreach 
airgeadais a thabharfaidh dreasachtaí do 
na Ballstáit chun athchóirithe a chur chun 
feidhme i ngach réimse beartais, mar 
fhreagairt do dhúshláin arna sainaithint sa 
Seimeastar Eorpach. Anuas air sin, níl aon 
ionstraim ann faoi láthair lena 
soláthraítear tacaíocht airgeadais agus 
tacaíocht theicniúil atá sonrach agus 

(8) Tugtar cúnamh suntasach freisin le 
hionstraimí agus le cláir eile de chuid an 
Aontais chun dálaí a bhuntacaíonn le 
hinfheistíochtaí áirithe sna Ballstáit a 
fheabhsú, ar féidir leo cuidiú le 
hathchóirithe den sórt sin nó a bheith mar 
chuid díobh. Go háirithe, nascann Cistí an 
Aontais a chumhdaítear le Rialachán (AE) 
Uimh. YYY/XX ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle [Rialachán na 
bhForálacha Coiteanna] infheistíocht le 
coinníollacha cumasaithe (ar a dtugtaí 
coinníollachtaí ex-ante roimhe seo), 
déanann siad sásra um rialáil 
mhaicreacnamaíoch a thuar agus féadfaidh 
siad na costais athchóirithe struchtúracha a 
bhfuil baint acu le hinfheistíochtaí i réimsí 
beartais atá ábhartha maidir le beartas 
comhtháthaithe a mhaoiniú. Mar sin féin, 
ní dhéantar foráil in aon ionstraim, faoi 
láthair, maidir le tacaíocht dhíreach 
airgeadais do na Ballstáit chun athchóirithe 
a chur chun feidhme i ngach réimse 
beartais, mar fhreagairt do dhúshláin arna 
sainaithint sa Seimeastar Eorpach, cé go 
bhféadfadh Ballstáit nach bhfuil an euro 
mar airgeadra acu leas a bhaint, go 
háirithe, as tacaíocht airgeadais agus 
tacaíocht theicniúil atá sonrach agus 
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spriocdhírithe do Bhallstáit nach bhfuil an 
euro mar airgeadra acu agus iarrachtaí á 
ndéanamh acu athchóirithe a chur i 
bhfeidhm atá ábhartha maidir le dul isteach 
sa limistéar euro.

spriocdhírithe agus iarrachtaí á ndéanamh 
acu athchóirithe atá ábhartha maidir le dul 
isteach sa limistéar euro a chur chun 
feidhme.

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Sa teachtaireacht ón gCoimisiún an 
6 Nollaig 201720, cuid de phacáiste 
tionscnamh chun an tAontas Eacnamaíoch 
agus Airgeadaíochta a dhoimhniú, 
beartaíodh uirlis athchóiriúcháin agus 
saoráid chóineasúcháin a chruthú mar 
ionstraimí nua buiséadacha. Is é an cuspóir 
atá le hionstraimí den sórt sin 
athléimneacht na ngeilleagar intíre a 
neartú agus éifeachtaí iarmharta 
dearfacha a scaoileadh ar fud na 
mBallstát trí dhreasachtaí a sholáthar chun 
athchóirithe struchtúracha a chur chun 
feidhme ar athchóirithe iad a chuidíonn leis 
na cuspóirí sin agus atá ríthábhachtach do 
chobhsaíocht an Aontais Eacnamaíoch 
agus Airgeadra.

(9) Sa teachtaireacht ón gCoimisiún an 
6 Nollaig 201720, cuid de phacáiste 
tionscnamh chun an tAontas Eacnamaíoch 
agus Airgeadaíochta a dhoimhniú, 
beartaíodh uirlis athchóiriúcháin agus 
saoráid chóineasúcháin a chruthú mar 
ionstraimí nua buiséadacha. Bheadh mar 
aidhm leis na hionstraimí sin tacú le 
cóineasú agus le hiomaíochas laistigh den 
limistéar euro agus tacú le cóineasú idir 
na Ballstáit nach bhfuil an euro mar 
airgeadra acu agus an limistéar euro trí 
thacaíocht airgeadais agus tacaíocht 
theicniúil a chur ar fáil chun athchóirithe 
struchtúracha a chur chun feidhme ar 
athchóirithe iad a rannchuidíonn leis na 
cuspóirí sin a bhaint amach.

_________________ _________________
20 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle 
Eorpach, chuig an gComhairle agus chuig 
an mBanc Ceannais Eorpach, ionstraimí 
nua buiséadacha do limistéar euro atá 
cobhsaí laistigh de chreat an Aontais, 
COM(2017) 822 críochnaitheach

20 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle 
Eorpach, chuig an gComhairle agus chuig 
an mBanc Ceannais Eorpach, ionstraimí 
nua buiséadacha do limistéar euro atá 
cobhsaí laistigh de chreat an Aontais, 
COM(2017) 822 críochnaitheach

Or. en

Leasú 8
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9a) Tá taithí fhairsing ag institiúidí 
agus comhlachtaí an Aontais maidir le 
tacaíocht shonrach a thabhairt do rialtais 
láir, d’údaráis phoiblí réigiúnacha nó 
áitiúla nó d’údaráis phoiblí eile de chuid 
na mBallstát maidir le fothú acmhainní, 
téarnamh iar-ghéarchéime agus cur chun 
feidhme an bheartais comhtháthaithe. Ba 
cheart leas a bhaint as an taithí sin chun 
cur le cumas an Aontais tacú le Ballstáit 
leasmhara chun cuidiú leo feabhas a chur 
ar a n-acmhainneacht fáis agus ar a 
gcomhtháthú sóisialta.

Or. en

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) I bhfianaise an méid sin, is gá an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú trí thacaíocht dhíreach 
airgeadais a thairiscint, in éineacht le 
tacaíocht theicniúil. Chun na críche sin, ba 
cheart Clár Tacaíochta um Athchóiriú (‘an 
Clár’) nua a bhunú chun dreasachtaí 
éifeachtacha a sholáthar chun dlús a chur le 
cur chun feidhme athchóirithe 
struchtúracha sna Ballstáit. Ba cheart go 
mbeadh an clár cuimsitheach agus ba 
cheart go rachadh an taithí a fuair an 
Coimisiún agus na Ballstáit as úsáid a 
bhaint as ionstraimí agus as cláir eile 
roimhe seo chun tairbhe dó. Ba cheart go 
leanfaí le gníomhaíochtaí agus le modh 
oibríochta an Chláir Tacaíochta um 
Athchóiriú Struchtúrach sa Chlár, ó tharla 
go bhfuil sé cruthaithe go raibh siad an-

(10) I bhfianaise an méid sin, is gá an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú trí thacaíocht dhíreach 
airgeadais a thairiscint, in éineacht le 
tacaíocht theicniúil. Chun na críche sin, ba 
cheart Clár Tacaíochta um Athchóiriú agus 
Infheistíocht (‘an Clár’) nua a bhunú chun 
tacaíocht airgeadais agus tacaíocht 
theicniúil éifeachtach a sholáthar chun dlús 
a chur le cur chun feidhme na n-
athchóirithe struchtúracha sna Ballstáit. Ba 
cheart go mbeadh an clár cuimsitheach 
agus ba cheart go rachadh an taithí a fuair 
an Coimisiún agus na Ballstáit as úsáid a 
bhaint as ionstraimí agus as cláir eile 
roimhe seo chun tairbhe dó. Ba cheart 
leanúint le gníomhaíochtaí agus le modh 
oibríochta an Chláir Tacaíochta um 
Athchóiriú Struchtúrach sa Chlár, ó tharla 
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úsáideach, agus go raibh na Ballstáit 
buíoch díobh, chun cumas riaracháin na n-
údarás náisiúnta a neartú sna réimsí 
beartais éagsúla. Ba cheart freisin go 
mbeadh tacaíocht spriocdhírithe san 
áireamh sa Chlár i gcomhair athchóirithe 
sna Ballstáit nach bhfuil an euro mar 
airgeadra acu agus a bhfuil céimeanna 
follasacha glactha acu chun an t-
airgeadra aonair a ghlacadh laistigh 
d’achar ama ar leith.

go bhfuil sé cruthaithe go raibh siad an-
úsáideach, agus go raibh na Ballstáit 
buíoch díobh, chun cumas riaracháin na n-
údarás náisiúnta a neartú sna réimsí 
beartais éagsúla, agus leas a bhaint as na 
prionsabail atá cumhdaithe i gColún 
Eorpach na gCeart Sóisialta agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe.

Or. en

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Chun go bhféadfar na cineálacha 
éagsúla tacaíochta a bhfuil gá leo a 
sholáthar agus chun freastal ar shainiúlacht 
gach comhpháirte, ba cheart trí cinn 
d’ionstraimí atá leithleach ach forlíontach a 
leagan amach faoi chuimsiú an Chláir, 
eadhon uirlis athchóiriúcháin, ionstraim 
um thacaíocht theicniúil, agus saoráid 
chóineasúcháin thiomnaithe chun tacú 
leis an ullmhúchán i gcomhair ballraíocht 
sa limistéar euro.

(11) Chun go bhféadfar na cineálacha 
éagsúla tacaíochta a bhfuil gá leo a 
sholáthar agus chun freastal ar shainiúlacht 
gach comhpháirte, ba cheart trí cinn 
d’ionstraimí atá leithleach ach forlíontach a 
leagan amach faoi chuimsiú an Chláir, 
eadhon ionstraim bhuiséadach um 
chóineasú agus um iomaíochas don 
limistéar euro, ionstraim um chóineasú 
agus athchóiriú, agus ionstraim um 
thacaíocht theicniúil.

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Is é cuspóir foriomlán an Chláir 
comhtháthú, iomaíochas, táirgiúlacht, fás 
agus fostaíocht, iomaíochas, táirgiúlacht, 

(13) Is iad cuspóirí foriomlána an Chláir 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach an Aontais a chur chun cinn 
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fás agus fostaíocht a fheabhsú. Chun na 
críche sin, ba cheart go gcuirfeadh sé 
dreasachtaí airgeadais ar fáil chun díriú 
ar dhúshláin de chineál struchtúrach, 
agus go gcuideodh sé chun cumas 
riaracháin na mBallstát a neartú chomh 
fada agus a bhaineann sé lena gcuid 
institiúidí agus lena n-earnálacha 
eacnamaíocha agus sóisialta.

agus tacú le hiarrachtaí na mBallstát a 
gcumas riaracháin a fheabhsú chun dlí 
agus cuspóirí beartais an Aontais a chur 
chun feidhme agus rannchuidiú le cur 
chun feidhme ghealltanais an Aontais 
agus na mBallstát i gcomhthéacs 
Chomhaontú Pháras, Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe agus Cholún Eorpach na 
gCeart Sóisialta.

Or. en

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart cuspóirí sonracha a 
shocrú do gach ionstraim de chuid an 
Chláir. Maidir leis an uirlis 
athchóiriúcháin, ba cheart gurb é a 
bheadh iontu garspriocanna agus 
spriocanna nithiúla a chomhlíonadh a 
leagtar amach i ndáil le gealltanais 
athchóiriúcháin a chur i gcrích, rud a 
spreagfadh scaoileadh na ndreasachtaí 
airgeadais. Maidir leis an ionstraim um 
thacaíocht theicniúil, ba cheart go 
mbeidís ann chun cuidiú leis na húdaráis 
náisiúnta ina gcuid iarrachtaí maidir le 
hathchóirithe a dhearadh agus a chur 
chun feidhme, trí dhea-chleachtais agus 
trí cheachtanna a foghlaimíodh ó 
chomhpháirtithe a chur san áireamh. Ba 
cheart na cuspóirí sin a shaothrú sna 
Ballstáit go léir faoin dá ionstraim sin 
agus, i gcomhthéacs na saoráide 
cóineasúcháin, ba cheart go mbeidís á 
saothrú ag na Ballstáit sin nach bhfuil an 
euro mar airgeadra acu agus a bhfuil 
céimeanna follasacha glactha acu chun 
an t-airgeadra aonair a ghlacadh laistigh 
d’achar ama ar leith.

(14) Chun na cuspóirí foriomlána a 
bhaint amach, ba cheart cuspóirí 
sonracha a bheith ag gabháil le gach 
ionstraim faoin gClár. Leis an ionstraim 
bhuiséadach um chóineasú agus um 
iomaíochas ba cheart dreasachtaí 
airgeadais a chur ar fáil chun cóineasú 
agus iomaíochas na mBallstát a bhfuil an 
euro mar airgeadra acu a fheabhsú, ag 
cuidiú leo garspriocanna agus spriocanna 
na n-athchóirithe agus na hinfheistíochta 
a bhaint amach faoi mar a leagtar amach 
sna pacáistí athchóiriúcháin agus 
infheistíochta iad. Leis an ionstraim um 
chóineasú agus athchóiriú ba cheart 
cóineasú a spreagadh ionsar aontachas 
leis an limistéar euro ag Ballstáit nach 
bhfuil an euro mar airgeadra acu agus ba 
cheart leis an ionstraim sin tacaíocht 
airgeadais a sholáthar do na Ballstáit 
d’fhonn garspriocanna agus spriocanna 
na n-athchóirithe struchtúracha a 
ghnóthú mar a leagtar amach sna 
gealltanais athchóiriúcháin iad. Leis an 
ionstraim um thacaíocht theicniúil ba 
cheart rannchuidiú le neartú chumas 
riaracháin na mBallstát chomh fada agus 
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a bhaineann sé lena n-institiúidí, lena 
riarachán poiblí agus lena n-earnálacha 
eacnamaíocha agus sóisialta agus ba 
cheart di a bheith ina cabhair do na 
húdaráis náisiúnta ina gcuid iarrachtaí 
athchóirithe a dhearadh agus a chur 
chun feidhme.

Or. en

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Chun a áirithiú go dtabharfar 
aghaidh ar na príomhréimsí eacnamaíocha 
agus sochaíocha go léir a dtacaítear leo sa 
Chlár, ba cheart go soláthródh an 
Coimisiún an tacaíocht airgeadais agus an 
tacaíocht theicniúil faoin gClár, ar iarraidh 
ó Bhallstát, i raon leathan de réimsí 
beartais, lena n-áirítear na réimsí a 
bhaineann le bainistiú ar airgeadas agus ar 
shócmhainní poiblí, athchóiriú 
institiúideach agus riaracháin, an 
timpeallacht ghnó, an earnáil airgeadais, 
margaí i gcomhair táirgí, seirbhísí agus 
saothar, oideachas agus oiliúint, forbairt 
inbhuanaithe, sláinte phoiblí agus leas 
sóisialta.

(15) Chun a áirithiú go dtabharfar 
aghaidh ar na príomhréimsí eacnamaíocha 
agus sochaíocha go léir a dtacaítear leo sa 
Chlár, ba cheart don Choimisiún an 
tacaíocht airgeadais agus an tacaíocht 
theicniúil faoin gClár a sholáthar, arna 
iarraidh sin ag Ballstát, i raon leathan de 
réimsí beartais, lena n-áirítear na réimsí a 
bhaineann le bainistiú ar airgeadas agus ar 
shócmhainní poiblí, athchóiriú 
institiúideach agus riaracháin, an 
timpeallacht ghnó, an earnáil airgeadais, 
margaí i gcomhair táirgí, leas a bhaint as 
an réabhlóid theicneolaíoch, seirbhísí 
agus saothar, scileanna poist, beartais do 
leanaí agus don aos óg, oideachas agus 
oiliúint, forbairt inbhuanaithe, sláinte 
phoiblí agus leas sóisialta.

Or. en

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(15a) Chun tacaíocht leathan a bhailiú 
do na hathchóirithe atá á saothrú, ba 
cheart ceangal a chur ar na Ballstáit ar 
mian leo tairbhe a bhaint as an gClár, 
mar chuid den phróiseas lena 
dtarraingítear suas tograí le haghaidh 
pacáistí, dul i gcomhairle le 
geallsealbhóirí ábhartha, amhail údaráis 
áitiúla agus réigiúnacha, na 
comhpháirtithe sóisialta agus an tsochaí 
shibhialta, i gcomhréir le Rialachán 
Tarmligthe (AE) Uimh. 240/20141a, ón 
gCoimisiún, mar aon le parlaimintí 
náisiúnta.
_____________
1a Rialachán Tarmligthe (AE) 
Uimh. 240/2014 ón gCoimisiún an 
7 Eanáir 2014 maidir leis an gcód iompair 
Eorpach i ndáil le comhpháirtíocht faoi 
chuimsiú Chistí Struchtúracha agus 
Infheistíochta na hEorpa (IO L 74, 
14.3.2014, lch. 1).

Or. en

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Chun freastal ar riachtanais bhreise 
faoin gClár, ba cheart go bhféadfadh 
Ballstáit acmhainní atá clársceidealaithe i 
mbainistíocht chomhroinnte faoi chistí an 
Aontais, a aistriú chuig buiséad an Chláir, i 
gcomhréir leis an nós imeachta sin. Ba 
cheart na hacmhainní aistrithe a chur chun 
feidhme i gcomhréir le rialacha an Chláir 
seo agus ba cheart iad a úsáid ar mhaithe 
leis an mBallstát lena mbaineann.

(17) Chun freastal ar riachtanais bhreise 
faoin gClár, ba cheart go bhféadfadh 
Ballstáit acmhainní atá clársceidealaithe i 
mbainistíocht chomhroinnte faoi chistí an 
Aontais, a aistriú chuig buiséad an Chláir, i 
gcomhréir leis an nós imeachta sin. Ba 
cheart na hacmhainní aistrithe a chur chun 
feidhme i gcomhréir le rialacha an Chláir 
seo agus ba cheart iad a úsáid ar mhaithe 
leis an mBallstát lena mbaineann. Ba 
cheart don Choimisiún aiseolas a 
sholáthar do na Ballstáit lena mbaineann 
maidir le húsáid na ranníocaíochtaí 
deonacha breise.
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Or. en

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18a) Maidir leis an ionstraim 
bhuiséadach um chóineasú agus um 
iomaíochas, is gá a shuíomh cé acu de na 
Ballstáit atá incháilithe. Ba cheart don 
ionstraim bhuiséadach um chóineasú 
agus um iomaíochas a bheith ar fáil do na 
Ballstáit a bhfuil an euro mar airgeadra 
acu. Ba chóir í a bheith ar fáil freisin do 
na Ballstáit nach bhfuil an euro mar 
airgeadra acu, agus a ghlacann 
rannpháirt sa mheicníocht rátaí malairte 
(ERM-II), ar bhonn deonach agus 
d'fhonn go nglacfaidh siad an euro go 
luath. Na Ballstáit sin nach bhfuil an 
euro mar airgeadra acu agus a ghlacann 
rannpháirt sa mheicníocht rátaí malairte 
(ERM-II), ba cheart dóibh a chur in iúl 
don Choimisiún gan mhoill an bhfuil sé 
ar intinn acu rannpháirt a ghlacadh san 
ionstraim bhuiséadach um chóineasú 
agus um iomaíochas nó san ionstraim um 
chóineasú agus athchóiriú. Na Ballstáit a 
chinneann a bheith rannpháirteach san 
ionstraim bhuiséadach um chóineasú 
agus um iomaíochas, níor cheart dóibh a 
bheith incháilithe a thuilleadh faoin 
ionstraim um chóineasú agus athchóiriú.

Or. en

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18b) Is gá an cineál pacáiste ba cheart 
a bheith incháilithe faoin ionstraim 
bhuiséadach um chóineasú agus um 
iomaíochas a shainaithint. D’fhonn a 
rannchuidiú le cuspóirí an Chláir a 
áirithiú, ba chóir bearta do chur chun 
feidhme na n-athchóirithe struchtúracha 
agus na dtionscadal infheistíochta poiblí 
araon a áireamh leis an bpacáiste, trí 
bhíthin pacáiste soiléir de ghníomhartha 
a bheidh le cur i gcrích sna réimsí 
beartais gaolmhara. Ba chóir na 
treoruithe straitéiseacha a léiriú sa 
phacáiste agus ba chóir dó a bheith 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus 
leis na tosaíochtaí arna sainaithint i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh 
um chomhordú an bheartais 
eacnamaíoch, agus táscairí sóisialta 
sonracha arna sainaithint do gach 
Ballstát á gcur san áireamh, nó, i gcás 
inarb infheidhme, na bearta ábhartha 
arna nglacadh i gcomhthéacs chur chun 
feidhme na gclár coigeartaithe 
maicreacnamaíoch, nó gníomhaíochtaí a 
bhaineann le dlí an Aontais a chur chun 
feidhme.

Or. en

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18c) D’fhonn Ballstáit a chumasú chun 
déileáil go héifeachtach le 
drochiarmhairtí ó thurraingí seachtracha, 
lena n-áirítear trí bhíthin athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena ndéantar 
athléimneacht córas sláinte, sóisialta agus 
eacnamaíoch a mhéadú, agus, ag an am 
céanna, roghanna comhréitigh 
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dosheachanta a mhaolú a mhéid is féidir, 
ba chóir go mbeifí in ann an ionstraim 
bhuiséadach um cóineasú agus um 
iomaíochas a mhéadú trí ranníocaíochtaí 
breise ó na Ballstáit nó trí eisiúint 
comhfhiachais is féidir a mhaoiniú le 
hacmhainní nua de chuid an Aontais féin. 
Ba chóir déileáil leis na cistí breise sin 
mar ioncam sannta seachtrach chun 
críocha Rialachán (AE, Euratom) 
2018/10461a ('an Rialachán Airgeadais') 
agus ba chóir dóibh a bheith i gcomhréir 
leis an Rialachán sin ar mhaithe leis na 
Ballstáit lena mbaineann.
______________
1a Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na 
rialacha airgeadais is infheidhme maidir 
le buiséad ginearálta an Aontais, lena 
leasaítear Rialacháin (AE) 
Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, 
(AE) Uimh. 1303/2013, (AE) 
Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, 
(AE) Uimh. 1316/2013, (AE) 
Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, 
agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus 
lena n-aisghairtear Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 
30.7.2018, lch. 1).

Or. en

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18d) Chun dreasacht fhónta a áirithiú 
do Bhallstáit le go dtabharfaidh siad faoi 
na hathchóirithe agus na hinfheistíochtaí 
a áirítear leis an bpacáiste agus go 
gcuirfidh siad i gcrích iad, is iomchuí 
ranníocaíocht uasta airgeadais a bhunú, 
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ar ranníocaíocht í a bheidh ar fáil dóibh 
faoin ionstraim bhuiséadach um cóineasú 
agus um iomaíochas do gach céim 
leithdháilte agus faoi gach glao. Ba chóir 
an ranníocaíocht uasta sin a ríomh ar 
bhonn dhaonra gach Ballstáit agus ar 
bhonn inbhéartach na hOlltáirgeachta 
Intíre (OTI) per capita de gach Ballstát.

Or. en

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18e) Ba chóir do Bhallstát ar mian leis 
tacaíocht a fháil faoin ionstraim um 
chóineasú agus athchóiriú togra le 
haghaidh pacáiste a mbeidh réasúnú agus 
bunús cuí ag dul leis a thíolacadh don 
Choimisiún mar aon lena chlár náisiúnta 
um athchóiriú, i bhfoirm iarscríbhinn ar 
leithligh nó faoi sceideal sonrach arna 
ghlacadh ag an gCoimisiún. Ba chóir 
tacar mionsonraithe beart do chur chun 
feidhme an phacáiste, lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus 
tionchar ionchasach an phacáiste ar 
chóineasú agus iomaíochas, a leagan 
amach sa togra. Ba chóir míniúchán a 
bheith ann ar chomhoiriúnacht an 
phacáiste sin leis na treoruithe 
straitéiseacha mar a shainmhínítear iad i 
Rialachán (AE)..../.... [Rialachán maidir 
le creat rialachais le haghaidh na 
hionstraime buiséadaí um chóineasú agus 
um iomaíochas mar a moladh le 
COM(2019)0354]1a agus ar 
chomhoiriúnacht an phacáiste leis na 
dúshláin agus leis na tosaíochtaí arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, nó, i gcás inarb infheidhme, na 
bearta ábhartha arna nglacadh i 
gcomhthéacs chur chun feidhme na gclár 
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coigeartaithe maicreacnamaíoch, agus le 
gníomhaíochtaí ábhartha eile a 
bhaineann le dlí an Aontais a chur chun 
feidhme. Ba cheart go n-iarrfaí go 
mbeadh dlúthchomhar idir an Coimisiún 
agus na Ballstáit agus go mbainfí amach 
é le linn an phróisis.

___________ 
1a IO C..., ..., lch. ...

Or. en

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18 f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18f) Ba chóir don Choimisiún an togra 
le haghaidh pacáiste arna thíolacadh ag 
an mBallstát a mheas i ndlúthchomhar 
leis an mBallstát sin agus ar bhonn critéir 
arna sainiú go soiléir maidir le 
héifeachtúlacht, éifeachtacht, 
comhleanúnachas agus ábharthacht. Ba 
chóir treoirlínte iomchuí a leagan amach 
san iarscríbhinn a ghabhann leis an 
Rialachán seo, chun go mbeidís mar 
bhonn don Choimisiún chun measúnú a 
dhéanamh – ar bhealach atá 
trédhearcach agus cóir – ar na tograí le 
haghaidh pacáistí a chuir na Ballstáit 
chun cinn agus chun an ranníocaíocht 
airgeadais a chinneadh. Ar mhaithe le 
trédhearcacht agus le héifeachtúlacht, ba 
cheart córas rátála chun measúnú a 
dhéanamh ar na tograí i gcomhair 
pacáistí a bhunú chuige sin.

Or. en

Leasú 22
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18 g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18g) Chun rannchuidiú le tograí 
ardcháilíochta i gcomhair pacáistí a 
ullmhú agus chun cuidiú leis an 
gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar na 
tograí i gcomhair pacáistí a thíolaic na 
Ballstáit, agus chun measúnú a 
dhéanamh ar a mhéid a baineadh amach 
iad, ba cheart foráil a dhéanamh maidir 
le húsáid piarchomhairleoireachta agus 
comhairle ó shaineolaithe.

Or. en

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18 h (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18h) Chun simpliú a dhéanamh, ba 
cheart go leanfaí critéir shimplí nuair a 
bheidh an ranníocaíocht airgeadais á 
cinneadh. Maidir le pacáistí a 
comhlíonann na critéir atá leagtha síos in 
Iarscríbhinn I a ghabhann leis an 
Rialachán seo, ba chóir don 
ranníocaíocht airgeadais a leithdháilfear 
ar an mBallstát a bheith comhionann le 
méid chostais mheasta iomlána an togra 
le haghaidh pacáiste lúide an cómhaoiniú 
náisiúnta, nó comhionann le huasmhéid 
na ranníocaíochta uasta airgeadais, 
móide, i gcás inarb ábhartha, an breisiú 
leis an ranníocaíocht uasta airgeadais.

Or. en

Leasú 24
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18 i (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18i) D’fhonn modhnú trédhearcach 
agus intuartha an ráta cómhaoinithe a 
áirithiú, ba cheart an fhéidearthacht a 
bheith ag Ballstát a bhfuil géarchor 
eacnamaíoch chun donais dá dtagraítear 
in Airteagal 2(2) de Rialachán (CE) 
1467/971a ón gComhairle ag baint dó, 
iarraidh chuí-réasúnaithe a dhéanamh an 
ráta cómhaoinithe a laghdú faoina leath. 

_______________
1a 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).

Or. en

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18 j (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18j) Más ann d’imthosca oibiachtúla, 
lena n-áirítear imthosca suntasacha arb 
ionann iad agus cás éigeandála lena 
ndéantar difear do Bhallstát sonrach nó 
don Aontas ina iomláine, ar imthosca iad 
lena n-éilítear práinnfhreagairt ó 
Bhallstát nó athléimneacht chun 
mórthurraingí a sheasamh nó arb ionann 
iad agus géarchor eacnamaíoch chun 
donais mar a shainmhínítear é i 
Rialachán (AE)..../.... [Rialachán maidir 
le creat rialachais le haghaidh na 
hionstraime buiséadaí um chóineasú agus 
um iomaíochas mar a moladh le 
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COM(2019)0354] agus a bhaineann do 
Bhallstát agus a bhfuil mar toradh air 
nach féidir na garspriocanna ná na 
spriocanna arna gcomhaontú a bhaint 
amach a thuilleadh, go páirteach ná go 
hiomlán, féadfaidh an Ballstát a iarraidh 
go ndéanfar an pacáiste a leasú. Ba chóir 
don Choimisiún measúnú a dhéanamh ar 
an iarratas réasúnaithe agus, i gcás inarb 
iomchuí, cinneadh nua a dhéanamh ina 
leith laistigh de cheithre mhí.

Or. en

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18 k (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18k) Ar chúiseanna na 
héifeachtúlachta agus an tsimplithe 
maidir le bainistiú airgeadais na 
hionstraime, ba cheart do thacaíocht 
airgeadais an Aontais a bheith i bhfoirm 
maoiniú atá bunaithe ar ghnóthú na 
dtorthaí arna dtomhas trí thagairt do 
gharspriocanna agus spriocanna a 
léirítear sna pacáistí faofa.

Or. en

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18 l (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18l) Ar mhaithe le bainistíocht fhónta 
airgeadais, ba cheart rialacha sonracha a 
leagan síos i ndáil le gealltanais 
bhuiséadacha, íocaíochtaí, fionraí, cealú 
agus cistí a ghnóthú. Ba cheart go 
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mbeadh na híocaíochtaí bunaithe ar 
mheasúnú dearfach ag an gCoimisiún ar 
chur chun feidhme an phacáiste ag an 
mBallstát. Ba cheart go mbeadh an 
fhéidearthacht ann an ranníocaíocht 
airgeadais a fhionraí nó a chealú i gcás 
nach ndearna an Ballstát an pacáiste a 
chur chun feidhme go sásúil.

Or. en

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18 m (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18m) Ar mhaithe le faireachán 
éifeachtach ar chur chun feidhme, ba 
cheart do na Ballstáit tuairisciú go rialta 
laistigh de phróiseas an tSeimeastair 
Eorpaigh ar an dul chun cinn atá déanta 
maidir le gnóthú an phacáiste, agus ba 
cheart dóibh leas a bhaint as cláir 
athchóirithe náisiúnta mar uirlis don 
tuairisciú ar dhul chun cinn i leith chur i 
gcrích na bpacáistí. Na Ballstáit a 
chuireann clár coigeartaithe 
maicreacnamaíoch chun feidhme, ba 
cheart dóibh an tuairisciú ábhartha ar 
phacáistí a chur i gcrích sa chomhthéacs 
sin.

Or. en

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18 n (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18n) Chun críocha trédhearcachta, ba 
cheart don Choimisiún na pacáistí a 
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ghlacann sé a chur in iúl do Pharlaimint 
na hEorpa agus don Chomhairle agus 
gníomhaíochtaí cumarsáide a dhéanamh 
de réir mar is iomchuí.

Or. en

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Maidir leis an uirlis 
athchóiriúcháin, is gá na cineálacha 
athchóirithe ar cheart go mbeidís 
incháilithe i gcomhair tacaíocht airgeadais 
a shainaithint. Chun a áirithiú go 
rannchuideoidh siad le cuspóirí an Chláir, 
ba cheart gurb iad na hathchóirithe 
incháilithe na hathchóirithe sin ina 
dtabharfar aghaidh ar na dúshláin arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh um chomhordú an bheartais 
eacnamaíoch, lena n-áirítear iad siúd a 
beartaíodh chun aghaidh a thabhairt ar 
na moltaí tírshonracha.

(19) Maidir leis an uirlis um chóineasú 
agus umathchóiriú, is gá na cineálacha 
athchóirithe ar cheart dóibh a bheith 
incháilithe i gcomhair tacaíocht airgeadais 
a shainaithint. Chun a áirithiú go 
rannchuideoidh siad le cuspóirí an Chláir, 
ba cheart gurb iad na hathchóirithe 
incháilithe na hathchóirithe sin ina 
dtabharfar aghaidh ar na dúshláin agus 
na tosaíochtaí arna sainaithint i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh um 
chomhordú an bheartais eacnamaíoch, i 
gcomhthéacs chur chun feidhme na gclár 
coigeartaithe maicreacnamaíoch atá 
ábhartha don ullmhú do bhallraíocht sa 
limistéar euro nó a bhaineann le dlí an 
Aontais a chur chun feidhme.

Or. en

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19a) Ba cheart don ionstraim um 
chóineasú agus um athchóiriú a bheith ar 
fáil do na Ballstáit nach bhfuil an euro 
mar airgeadra acu agus a léirigh 
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céimeanna nithiúla i dtreo an aontachais 
leis an limistéar euro agus nár chuir in 
iúl don Choimisiún go bhfuil rún acu a 
bheith rannpháirteach san ionstraim 
bhuiséadach um chóineasú agus um 
iomaíochas. Chuige sin, ba cheart gurb é 
a bheadh sna “céimeanna nithiúla” litir 
fhoirmiúil chuig an gCoimisiún ó rialtas 
an Bhallstáit lena mbaineann ina dtugtar 
gealltanas soiléir go rachaidh an Ballstát 
isteach sa limistéar euro laistigh de 
thréimhse ama atá réasúnach agus 
sonraithe agus ina gcuirtear treochlár 
inchreidte i láthair atá faoi cheangal ama, 
tar éis dul i mbun comhairliúchán leis an 
gCoimisiún, chun bearta nithiúla a chur 
chun feidhme mar ullmhúchán i 
gcomhair rannpháirtíocht rathúil sa 
limistéar euro, lena n-áirítear céimeanna 
chun a áirithiú go ndéanfar a 
reachtaíocht náisiúnta a ailíniú go 
hiomlán leis na ceanglais faoi dhlí an 
Aontais (lena n-áirítear an tAontas 
Baincéireachta). Mura ndéanfaidh 
Ballstát céimeanna nithiúla i dtreo an 
aontachais leis an limistéar euro a léiriú 
agus mura mbeidh sé tar éis a chur in iúl 
don Choimisiún go bhfuil rún aige a 
bheith rannpháirteach san ionstraim 
bhuiséadach um chóineasú agus um 
iomaíochas, déanfar an ranníocaíocht 
airgeadais a ath-leithdháileadh ar na 
Ballstáit eile atá rannpháirteach san 
ionstraim um chóineasú agus um 
athchóiriú.

Or. en

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Chun dreasacht fhóinteach a 
áirithiú do Bhallstáit le go gcuirfidh siad 

(20) Chun dreasacht fhónta a áirithiú do 
Bhallstáit le go dtabharfaidh siad faoi 
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athchóirithe struchtúracha i gcrích, is 
iomchuí ranníocaíocht uasta airgeadais a 
bhunú, ar ranníocaíocht í a bheidh ar fáil 
dóibh faoin ionstraim do gach céim 
leithdháilte agus faoi gach glao. Ba cheart 
an ranníocaíocht uasta sin a ríomh ar bhonn 
dhaonra na mBallstát. Chun a áirithiú go 
ndéanfar na dreasachtaí airgeadais a 
scaipeadh trí thréimhse iomlán chur i 
bhfeidhm an Chláir, ba cheart na cistí a 
leithdháileadh ar na Ballstáit i gcéimeanna. 
Sa chéad chéim, a mhairfidh ar feadh 
20 mí, ba cheart leath 
(EUR 11 000 000 000) d’imchlúdach 
airgeadais foriomlán na huirlise 
athchóiriúcháin a chur ar fáil do na 
Ballstáit, agus le linn na céime sin 
d’fhéadfaidís suas go dtí a leithdháileadh 
uasta a fháil dá ndéanfaidís tograí i 
gcomhair gealltanais athchóiriúcháin a 
thíolacadh.

athchóirithe struchtúracha agus go 
gcuirfidh siad i gcrích iad, is iomchuí 
ranníocaíocht uasta airgeadais a bhunú, ar 
ranníocaíocht í a bheidh ar fáil dóibh faoin 
ionstraim um chóineasú agus athchóiriú 
do gach céim leithdháilte agus faoi gach 
glao. Ba chóir an ranníocaíocht uasta sin a 
ríomh ar bhonn dhaonra na mBallstát agus 
ar bhonn inbhéartach na hOlltáirgeachta 
Intíre (OTI) per capita. Chun a áirithiú go 
ndéanfar an tacaíocht airgeadais a 
scaipeadh thar thréimhse iomlán chur i 
bhfeidhm an Chláir, ba cheart na cistí a 
leithdháileadh ar na Ballstáit i gcéimeanna. 
I rith dhá chéim as a chéile a mhairfeadh 
ar feadh 36 mhí an ceann, ba chóir 50% 
den imchlúdach airgeadais foriomlán 
maidir leis an ionstraim um chóineasú 
agus athchóiriú a chur ar fáil do Bhallstáit 
faoi gach céim, trína bhféadfaidís méid 
suas lena leithdháileadh uasta a fháil ach 
tograí rathúla le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin a thíolacadh. Sa chéim 
dheiridh, ba cheart don Choimisiún córas 
glaonna tréimhsiúla a leagan amach 
chun aon mhéideanna neamhíoctha 
d’imchlúdach airgeadais foriomlán na 
hionstraime um chóineasú agus 
athchóiriú a leithdháileadh, lena n-
áirítear na méideanna nár úsáideadh sa 
dá chéim roimhe sin. Ba cheart don 
Choimisiún féilire táscach de na glaonna 
breise atá le heagrú a ghlacadh agus a 
fhoilsiú, i gcomhréir le féilire an 
tSeimeastair Eorpaigh um chomhordú 
beartais eacnamaíoch, agus ba cheart dó 
a léiriú, ag gach glao, an méid den 
imchlúdach foriomlán atá fanta, agus atá 
ar fáil faoin nglao sin.

Or. en

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Ar mhaithe le trédhearcacht agus 
le héifeachtacht, ba cheart, sa chéad 
chéim eile a mhairfidh go dtí deireadh an 
Chláir, go leagfadh an Coimisiún córas 
glaonna tréimhsiúla amach chun an leath 
eile (EUR 11 000 000 000) d’imchlúdach 
airgeadais foriomlán na hionstraime a 
leithdháileadh, chomh maith leis na 
méideanna nár úsáideadh sa chéim 
roimhe sin. Ba cheart nósanna imeachta 
simplí a eagrú chuige sin. Faoi gach glao, 
ba cheart go dtabharfaí cuireadh do na 
Ballstáit go léir tograí athchóiriúcháin a 
thíolacadh i gcomhthráth, agus d’fhéadfaí 
a ranníocaíocht uasta airgeadais a 
dhámhachtain orthu bunaithe ar a gcuid 
tograí athchóiriúcháin. Ar mhaithe le 
trédhearcacht, ba cheart go mbeadh an 
chéad ghlao a eagróidh an Coimisiún i 
gcomhair méid atá comhionann leis an 
gcuid (EUR 11 000 000 000) atá fanta 
d’imchlúdach airgeadais foriomlán na 
hionstraime. Níor cheart go n-eagródh an 
Coimisiún tuilleadh glaonna ach amháin 
i gcás nár úsáideadh an t-imchlúdach 
airgeadais foriomlán go hiomlán. Ba 
cheart go nglacfadh agus go bhfoilseodh 
an Coimisiún féilire táscach de na 
glaonna breise atá le heagrú, agus ba 
chóir dó a léiriú, ag gach glao, an méid 
den imchlúdach foriomlán atá fanta, agus 
atá ar fáil faoin nglao sin.

scriosta

Or. en

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Is gá próiseas a bhunú chun tograí 
maidir le gealltanais athchóiriúcháin ó na 
Ballstáit a thíolacadh, chomh maith leis an 

(22) Is gá próiseas a bhunú chun tograí 
maidir le gealltanais athchóiriúcháin ó na 
Ballstáit a thíolacadh, chomh maith leis an 
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ábhar atá iontu. D’fhonn seiftiúlacht na 
nósanna imeachta a áirithiú, ba cheart do 
Bhallstát an togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin a thíolacadh in éineacht 
lena chlár náisiúnta don athchóiriú, ach i 
bhfoirm iarscríbhinn ar leith, ar féidir í a 
thíolacadh freisin ag pointe ama eile. Cé 
gur ar bhonn deonach atá rannpháirtíocht 
sa Chlár, ba cheart go spreagfaí Ballstáit, 
go háirithe Ballstáit a bhfuil 
míchothromaíochtaí iomarcacha acu, chun 
tograí a chur ar aghaidh i gcomhair 
athchóirithe faoin uirlis athchóiriúcháin, 
ar tograí iad a thabharfaidh aghaidh ar na 
fadhbanna a raibh míchothromaíochtaí 
iomarcacha den sórt sin mar thoradh orthu.

ábhar atá iontu. D’fhonn seiftiúlacht na 
nósanna imeachta a áirithiú, ba cheart do 
Bhallstáit ar mian leo tacaíocht a fháil 
togra a mbeidh réasúnú agus bunús cuí 
ag dul leis a thíolacadh don Choimisiún 
mar aon lena chlár náisiúnta um athchóiriú 
i bhfoirm iarscríbhinn ar leithligh nó faoi 
sceideal sonrach arna ghlacadh ag an 
gCoimisiún. Cé gur ar bhonn deonach atá 
rannpháirtíocht sa Chlár, ba cheart Ballstáit 
atá faoi réir míchothromaíochtaí 
iomarcacha nó Ballstáit nach bhfuil an 
euro mar airgeadra acu agus atá thíos le 
moilleanna suntasacha i bhforbairt 
struchtúrach a spreagadh go háirithe chun 
tograí a chur ar aghaidh i gcomhair 
athchóirithe faoin uirlis um chóineasú 
agus athchóiriú, ar tograí iad lena dtugtar 
aghaidh ar na fadhbanna a raibh na 
míchothromaíochtaí iomarcacha sin mar 
thoradh orthu.

Or. en

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) Chun a áirithiú go mbeidh 
úinéireacht acu ar na hathchóirithe 
ábhartha agus go ndíreofar orthu, ba cheart 
go sainaithneodh na Ballstáit na gealltanais 
athchóiriúcháin mar fhreagairt ar na 
dúshláin arna sainaithint i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh (lena n-áirítear na 
dúshláin sin a sainaithníodh sna moltaí tír-
shonracha) agus tacar mionsonraithe beart 
a mholadh chun iad a chur chun feidhme, 
ar cheart go mbeadh garspriocanna agus 
spriocanna iomchuí iontu chomh maith le 
tráthchlár lena gcur chun feidhme thar 
uastréimhse trí bliana. Ba cheart go n-
iarrfaí go mbeadh dlúthchomhar idir an 
Coimisiún agus na Ballstáit agus go 

(23) Chun a áirithiú go mbeidh 
úinéireacht acu ar na hathchóirithe 
ábhartha agus go ndíreoidh siad orthu, ba 
cheart do na Ballstáit na gealltanais 
athchóiriúcháin a shainaithint mar 
fhreagairt ar na dúshláin arna sainaithint i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh 
(lena n-áirítear na dúshláin sin a 
sainaithníodh sna moltaí tírshonracha), nó, 
i gcás inarb infheidhme, na bearta 
ábhartha arna nglacadh i gcomhthéacs 
chur chun feidhme na gclár coigeartaithe 
maicreacnamaíoch, nó a bhaineann le dlí 
an Aontais a chur chun feidhme agus 
tacar mionsonraithe beart a mholadh chun 
iad a chur chun feidhme, ar cheart go 
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mbainfí amach é le linn an phróisis. mbeadh garspriocanna agus spriocanna 
iomchuí iontu chomh maith le tráthchlár 
lena gcur chun feidhme thar uastréimhse 
seacht mbliana. Ba cheart go n-iarrfaí go 
mbeadh dlúthchomhar idir an Coimisiún 
agus na Ballstáit agus go mbainfí amach é 
le linn an phróisis.

Or. en

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) Ba cheart go ndéanfadh an 
Coimisiún cineál agus tábhacht na 
ngealltanas athchóiriúcháin atá beartaithe 
ag na Ballstáit a mheas agus ba cheart dó 
an méid a bheidh le leithdháileadh a 
chinneadh bunaithe ar chritéir 
thrédhearcacha. Chuige sin, ba cheart dó na 
heilimintí substaintiúla a chuir na Ballstáit 
ar fáil a chur san áireamh agus a mheas an 
bhfuiltear ag súil go dtabharfar aghaidh 
go héifeachtach leis na gealltanais 
athchóiriúcháin atá beartaithe ag na 
Ballstáit ar dhúshláin arna sainaithint i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, 
an pacáiste cuimsitheach don athchóiriú 
iad, an bhfuiltear ag súil go neartóidh 
siad feidhmíocht agus athléimneacht an 
gheilleagair náisiúnta agus an bhfuiltear 
ag súil go mbeidh tionchar fadtéarmach ag 
a gcur chun feidhme sa Bhallstát i gcás 
inarb ábhartha trí chumas institiúideach 
agus riaracháin an Bhallstáit lena 
mbaineann a neartú. Ina theannta sin, ba 
cheart don Choimisiún a mheas an 
bhfuiltear ag súil go n-áiritheoidh na 
socruithe inmheánacha atá beartaithe ag 
na Ballstáit, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna atá 
beartaithe, chomh maith leis na táscairí 
gaolmhara, go gcuirfear chun feidhme go 

(24) Ba cheart don Choimisiún na 
gealltanais athchóiriúcháin atá beartaithe 
ag na Ballstáit a mheas agus ba cheart dó 
an méid a bheidh le leithdháileadh a 
chinneadh bunaithe ar chritéir 
thrédhearcacha maidir le héifeachtúlacht, 
éifeachtacht, comhleanúnachas agus 
ábharthacht. Chuige sin, ba cheart dó na 
heilimintí substaintiúla a chuir na Ballstáit 
ar fáil a chur san áireamh agus a mheas an 
bhfuiltear ag súil go rannchuideofar leo leis 
an ullmhúchán i gcomhair aontachas leis 
an limistéar euro agus an mbeidh 
tionchair dhearfacha fhadtéarmacha acu 
i nglantéarmaí ar na Ballstáit lena 
mbaineann, an mbainfear amach cuspóirí 
an Chláir leis na gealltanais 
athchóiriúcháin agus na bearta tionlacain 
á gcur san áireamh san am céanna, agus 
an mbeidh tionchar fadtéarmach 
eacnamaíoch agus sóisialta agus, i gcás 
inarb ábhartha, tionchar fadtéarmach 
comhshaoil acu sa Bhallstát lena 
mbaineann, lena n-áirítear ar scórchlár an 
tSeimeastair Eorpaigh (príomhtháscairí 
agus táscairí tánaisteacha) agus ar 
scórchlár sóisialta Cholún Eorpach na 
gCeart Sóisialta. Ba cheart don 
Choimisiún measúnú a dhéanamh freisin ar 
éifeachtúlacht na mbeart tionlacain, ar 
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héifeachtach na gealltanais 
athchóiriúcháin le linn uastréimhse trí 
bliana.

bearta iad lena mbeartaítear na tionchair 
dhiúltacha eacnamaíocha, shóisialta agus 
chomhshaoil arna sainaithint a mhaolú, 
agus a mheas cé acu an bhfuiltear ag súil 
go ndéanfar cur chun feidhme éifeachtach 
an ghealltanais athchóiriúcháin a áirithiú 
leis na socruithe arna moladh ag na 
Ballstáit lena mbaineann, lena n-áirítear 
na garspriocanna agus na spriocanna atá 
beartaithe, agus na táscairí gaolmhara 
agus cibé acu an bhfuiltear ag súil go 
rannchuideoidh an gealltanas 
athchóiriúcháin go héifeachtach le 
cóineasú an Bhallstáit laistigh den 
tréimhse cur chun feidhme, agus go 
rannchuideoidh sé le comhtháthú a 
fheabhsú. 

Or. en

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26) Chun rannchuidiú le tograí 
ardcháilíochta a ullmhú agus chun cuidiú 
leis an gCoimisiún chun measúnú a 
dhéanamh ar na tograí i gcomhair na 
ngealltanas athchóiriúcháin a thíolaic na 
Ballstáit agus chun measúnú a dhéanamh 
ar a mhéid a baineadh amach iad, ba cheart 
foráil a dhéanamh d’úsáid 
piarchomhairleoireachta agus comhairle ó 
shaineolaithe. Ina theannta sin, ba cheart 
go mbeadh Coiste um Beartas 
Eacnamaíoch na Comhairle a 
dhéileálann leis an Seimeastar Eorpach, i 
gcomhairle, i gcás inarb iomchuí, leis na 
coistí ábhartha atá bunaithe ar na 
Conarthaí, ábalta tuairim a thabhairt faoi 
na tograí i gcomhair na ngealltanas 
athchóiriúcháin arna dtíolacadh ag na 
Ballstáit. Ar mhaithe le simpliú, ba cheart 
go ndéanfaí an tuairisciú ag na Ballstáit i 

(26) Chun rannchuidiú le tograí 
ardcháilíochta a ullmhú agus chun cuidiú 
leis an gCoimisiún chun measúnú a 
dhéanamh ar na tograí i gcomhair na 
ngealltanas athchóiriúcháin a thíolaic na 
Ballstáit agus chun measúnú a dhéanamh 
ar a mhéid a baineadh amach iad, ba cheart 
foráil a dhéanamh d’úsáid 
piarchomhairleoireachta agus comhairle ó 
shaineolaithe. Ar mhaithe le simpliú, ba 
cheart go ndéanfaí an tuairisciú ag na 
Ballstáit i ndáil leis an dul chun cinn a 
rinneadh maidir le cur chun feidhme na 
ngealltanas athchóiriúcháin faoi chuimsiú 
an tSeimeastair Eorpaigh.
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ndáil leis an dul chun cinn a rinneadh 
maidir le cur chun feidhme na ngealltanas 
athchóiriúcháin faoi chuimsiú an 
tSeimeastair Eorpaigh.

Or. en

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27) Chun simpliú a dhéanamh, ba 
cheart go leanfaí critéir shimplí nuair a 
bheidh an ranníocaíocht airgeadais á 
cinneadh. Ba cheart gurb é an t-uasmhéid 
iomlán táscach a bheadh mar ranníocaíocht 
airgeadais i gcás go sásóidh na gealltanais 
athchóiriúcháin atá beartaithe ag an 
mBallstát na critéir i gcomhair measúnaithe 
ina n-iomláine, agus ba cheart gurb é 
leath an uasmhéid tháscaigh a bheadh 
ann mura bhfuil na gealltanais 
athchóiriúcháin atá beartaithe ag an 
mBallstát ach ag sásamh na gcritéar sin 
ar bhealach sásúil. Níor cheart aon 
ranníocaíocht airgeadais a dhámhachtain 
don Bhallstát mura dtugann an togra le 
haghaidh gealltanais athchóiriúcháin 
aghaidh ar na critéir mheasúnaithe ar 
bhealach sásúil.

(27) Chun simpliú a dhéanamh, ba 
cheart go leanfaí critéir shimplí nuair a 
bheidh an ranníocaíocht airgeadais á 
cinneadh. Ba cheart gurb é an t-uasmhéid 
iomlán táscach a bheadh mar ranníocaíocht 
airgeadais i gcás go sásóidh na gealltanais 
athchóiriúcháin atá beartaithe ag an 
mBallstát na critéir i gcomhair 
measúnaithe. Níor cheart aon ranníocaíocht 
airgeadais a dhámhachtain don Bhallstát i 
gcás nach sásaíonn an togra le haghaidh 
gealltanais athchóiriúcháin na critéir i 
gcomhair measúnaithe.

Or. en

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(28) Chun cobhsaíocht na ngealltanas 
athchóiriúcháin a chothú, ba cheart go 

(28) Más ann d’imthosca oibiachtúla, 
lena n-áirítear imthosca eisceachtúla arb 
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mbeadh deis ag Ballstát na gealltanais 
athchóiriúcháin a leasú laistigh den 
tréimhse cur chun feidhme, áit a bhfuil 
údar maith le cur chuige den sórt sin de 
bharr imthosca oibiachtúla.

ionann iad agus cás éigeandála lena 
ndéantar difear do Bhallstát sonrach nó 
don Aontas ina iomláine, ar imthosca iad 
lena n-éilítear práinnfhreagairt ó 
Bhallstát nó athléimneacht chun 
mórthurraingí a sheasamh, ar 
mórthurraingí iad a bhfuil mar toradh 
orthu nach féidir na garspriocanna agus 
na spriocanna arna gcomhaontú a bhaint 
amach a thuilleadh, go páirteach nó go 
hiomlán, is féidir leis an mBallstát 
iarraidh réasúnaithe a dhéanamh ar an 
gcinneadh maidir le gealltanais 
athchóiriúcháin a leasú. Ba chóir don 
Choimisiún measúnú a dhéanamh ar an 
iarratas réasúnaithe agus, i gcás inarb 
iomchuí, cinneadh nua a dhéanamh ina 
leith laistigh de cheithre mhí.

Or. en

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 28 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(28a) Ar mhaithe le faireachán 
éifeachtach ar chur chun feidhme, ba 
cheart do Bhallstáit tuairisciú go rialta 
laistigh de phróiseas an tSeimeastair 
Eorpaigh ar an dul chun cinn atá déanta 
maidir leis na gealltanais athchóiriúcháin 
a bhaint amach. Na Ballstáit a chuireann 
clár coigeartaithe chun feidhme, ba 
cheart dóibh an tuairisciú ábhartha ar 
ghealltanais athchóiriúcháin a chur i 
gcrích sa chomhthéacs sin.

Or. en

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
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Aithris 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32) Maidir leis an ionstraim um 
thacaíocht theicniúil, tá níos mó de na 
Ballstáit ag glacadh le tacaíocht theicniúil 
faoin gClár Tacaíochta um Athchóiriú 
Struchtúrach, níos mó ná mar a bhíothas a 
thuar i dtús báire. Tá tacaíocht faoin gClár 
Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach 
iarrtha ag na Ballstáit go léir nach mór, 
agus tá na hiarrataí scaipthe ar fud na 
réimsí beartais go léir a chumhdaítear faoin 
gclár sin. Ar an gcúis sin, ba cheart na 
príomhghnéithe a bhaineann leis an gClár 
Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach a 
choinneáil, lena n-áirítear na bearta atá 
incháilithe i gcomhair maoiniú faoin 
ionstraim um thacaíocht theicniúil.

(32) Maidir leis an ionstraim um 
thacaíocht theicniúil, tá níos mó de na 
Ballstáit ag glacadh le tacaíocht theicniúil 
faoin gClár Tacaíochta um Athchóiriú 
Struchtúrach, níos mó ná mar a bhíothas a 
thuar i dtús báire. Tá tacaíocht faoin gClár 
Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach 
iarrtha ag na Ballstáit go léir nach mór, 
agus tá na hiarrataí scaipthe ar fud na 
réimsí beartais go léir a chumhdaítear faoin 
gclár sin. Ar an gcúis sin, ba cheart na 
príomhghnéithe a bhaineann leis an gClár 
Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach a 
choinneáil, lena n-áirítear na bearta atá 
incháilithe i gcomhair maoiniú faoin 
ionstraim um thacaíocht theicniúil agus ba 
cheart úsáid na hionstraime a chur chun 
cinn agus a spreagadh tuilleadh, go 
háirithe i measc na Ballstát ar mór a 
riachtanais tacaíochta.

Or. en

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33) Ba cheart go leanfaí, leis an 
ionstraim um thacaíocht theicniúil faoin 
gClár, de bheith ag tacú le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe arna nglacadh ar 
láimh ar thionscnamh na mBallstát, 
athchóirithe i gcomhthéacs na bpróiseas 
rialachais eacnamaíoch nó bearta a 
bhaineann le dlí an Aontais a chur chun 
feidhme, agus athchóirithe a bhaineann le 
cur chun feidhme na gclár um choigeartú 
eacnamaíoch. Ba cheart go gcuirfí 
tacaíocht theicniúil ar fáil léi freisin chun 
athchóirithe a ghlacfar ar láimh faoi 

(33) Ba cheart go leanfaí, leis an 
ionstraim um thacaíocht theicniúil faoin 
gClár, de bheith ag tacú le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe arna nglacadh ar 
láimh ar thionscnamh na mBallstát, 
athchóirithe i gcomhthéacs próisis 
rialachais eacnamaíoch nó gníomhaíochtaí 
a bhaineann le dlí an Aontais a chur chun 
feidhme, athchóirithe tar éis téarnamh ón 
ngéarchéim, athchóirithe a bhaineann le 
borradh a chur faoi iomaíochas an 
Aontais, a bhfuil de thoradh orthu go 
ndéantar poist a chruthú, táirgiúlacht a 
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ionstraimí na gClár eile a ullmhú agus a 
chur chun feidhme.

mhéadú, infheistíocht inbhuanaithe a 
spreagadh san fhíorgheilleagar, go 
ndéantar comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach san Aontas a 
neartú, agus go gcuidítear le Ballstáit a 
bhfuil céimeanna nithiúla follasacha 
glactha acu chun bogadh i dtreo an 
aontachais leis an limistéar euro. Ba 
cheart freisin go ndéanfaí léi tacaíocht 
theicniúil a sholáthar d’athchóirithe i 
ndáil le cur chun feidhme na gclár 
coigeartaithe eacnamaíoch agus d’ullmhú 
agus do chur chun feidhme na n-
athchóirithe a dhéanfar faoi ionstraimí eile 
an Chláir.

Or. en

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 34

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(34) I gcomhréir leis na rialacha agus 
leis an gcleachtas atá ann cheana féin faoin 
gClár Tacaíochta um Athchóiriú 
Struchtúrach, ba cheart go mbunófaí 
próiseas éadrom chun iarrataí ar thacaíocht 
theicniúil a thíolacadh. Agus an prionsabal 
uileghabhálach i ndáil le cóir 
chomhionann, le bainistíocht fhónta 
airgeadais agus le trédhearcacht á urramú, 
ba cheart go leagfaí síos critéir iomchuí 
chun anailís a dhéanamh ar na hiarrataí 
arna dtíolacadh ag na Ballstáit. Ba cheart 
go mbunófaí na critéir sin ar phráinn, ar 
dhéine agus ar fhairsinge na bhfadhbanna, 
agus ar na riachtanais i gcomhair 
tacaíochta arna sainaithint i dtaca leis na 
réimsí beartais ina bhfuil tacaíocht 
theicniúil beartaithe.

(34) I gcomhréir leis na rialacha agus 
leis an gcleachtas atá ann cheana féin faoin 
gClár Tacaíochta um Athchóiriú 
Struchtúrach, ba cheart go mbunófaí 
próiseas éadrom chun iarrataí ar thacaíocht 
theicniúil a thíolacadh. Ba cheart do 
Bhallstáit ar mian leo tacaíocht a fháil 
iarraidh a thíolacadh don Choimisiún 
faoi sceideal sonrach arna ghlacadh ag 
an gCoimisiún. Agus an prionsabal 
uileghabhálach i ndáil le cóir 
chomhionann, le bainistíocht fhónta 
airgeadais agus le trédhearcacht á urramú, 
ba cheart go leagfaí síos critéir iomchuí 
chun anailís a dhéanamh ar na hiarrataí 
arna dtíolacadh ag na Ballstáit. Ba cheart 
go mbunófaí na critéir sin ar phráinn, ar 
dhéine agus ar fhairsinge na bhfadhbanna, 
agus ar na riachtanais i gcomhair 
tacaíochta arna sainaithint i dtaca leis na 
réimsí beartais ina bhfuil tacaíocht 
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theicniúil beartaithe.

Or. en

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 37

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(37) Ba cheart forálacha a leagan síos 
maidir le cur chun feidhme na hionstraime 
tacaíochta teicniúla, go háirithe i ndáil leis 
na modhanna bainistíochta, na cineálacha 
cistiúcháin do na bearta tacaíochta teicniúla 
agus ábhar na gclár oibre, ar cheart iad a 
ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun 
feidhme. I bhfianaise a thábhachtaí agus 
atá sé iarrachtaí na mBallstát a chothú agus 
iad ag saothrú athchóirithe agus á gcur 
chun feidhme, is gá ráta cómhaoinithe do 
dheontais suas go dtí 100% de na costais 
incháilithe a cheadú. Chun go bhféadfar 
tacaíocht theicniúil a shlógadh go tapa i 
gcás práinne, ba cheart foráil do ghlacadh 
bearta speisialta ar feadh tréimhse 
theoranta. Chuige sin, ba cheart méid 
teoranta den bhuiséad laistigh de chlár 
oibre na hionstraime tacaíochta teicniúla a 
chur i leataobh i gcomhair bearta speisialta.

(37) Ba cheart forálacha a leagan síos 
maidir le cur chun feidhme na hionstraime 
tacaíochta teicniúla, go háirithe i ndáil leis 
na modhanna bainistíochta, na cineálacha 
cistiúcháin do na bearta tacaíochta teicniúla 
agus ábhar na gclár oibre, ar cheart iad a 
ghlacadh trí bhíthin gníomhartha 
tarmligthe. I bhfianaise a thábhachtaí agus 
atá sé iarrachtaí na mBallstát a chothú agus 
iad ag saothrú athchóirithe agus á gcur 
chun feidhme, is gá ráta cómhaoinithe do 
dheontais suas go dtí 100% de na costais 
incháilithe a cheadú. Chun go bhféadfar 
tacaíocht theicniúil a shlógadh go tapa i 
gcás práinne, ba cheart foráil do ghlacadh 
bearta speisialta ar feadh tréimhse 
theoranta. Chuige sin, ba cheart méid 
teoranta den bhuiséad laistigh de chlár 
oibre na hionstraime tacaíochta teicniúla a 
chur i leataobh i gcomhair bearta speisialta. 

Or. en

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 37 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(37a) D’fhonn forálacha a leagan síos 
maidir le pacáistí infheistíochta, 
gealltanais athchóiriúcháin, na 
modhanna bainistíochta, na cineálacha 
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cistiúcháin do na bearta tacaíochta 
teicniúla agus ábhar na gclár oibre, ba 
cheart an chumhacht chun gníomhartha 
a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE) a tharmligean chuig an 
gCoimisiún. Tá sé tábhachtach, go 
háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun 
comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid 
oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 
leibhéal na saineolaithe, agus go 
ndéanfar na comhairliúcháin sin i 
gcomhréir leis na prionsabail a leagtar 
síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 
13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr. Go sonrach, chun 
rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú 
na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, 
faigheann Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na doiciméid uile ag an am 
céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, 
agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid 
saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí 
saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag 
déileáil le hullmhú na ngníomhaíochtaí 
tarmligthe. 

Or. en

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 38

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(38) Ba cheart go mbeadh sé mar 
aidhm leis an tsaoráid chóineasúcháin 
tacaíocht airgeadais chomh maith le 
tacaíocht theicniúil a chur ar fáil do na 
Ballstáit (sa bhreis ar a bhfuil ar fáil 
cheana féin faoin dá ionstraim eile den 
Chlár), ar Ballstáit iad nach bhfuil an 
euro mar airgeadra acu agus a bhfuil 
céimeanna follasacha glactha acu chun 
an t-airgeadra aonair a ghlacadh laistigh 
d’achar ama ar leith, d’fhonn cuidiú leo 

scriosta
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chun ullmhúchán a dhéanamh i 
gcomhair ballraíocht sa limistéar euro. 
Chuige sin, ba cheart gurb é a bheadh sna 
“céimeanna follasacha” litir fhoirmiúil 
chuig an gCoimisiún ó rialtas an 
Bhallstáit lena mbaineann ina dtugtar 
gealltanas soiléir go rachaidh an Ballstát 
isteach sa limistéar euro laistigh de 
thréimhse ama atá réasúnach agus 
sonraithe agus ina gcuirtear treochlár 
inchreidte i láthair atá faoi cheangal ama, 
tar éis dul i mbun comhairliúcháin leis an 
gCoimisiún, chun bearta nithiúla a chur 
chun feidhme mar ullmhúchán i 
gcomhair rannpháirtíocht rathúil sa 
limistéar euro, lena n-áirítear céimeanna 
chun a áirithiú go ndéanfar a 
reachtaíocht náisiúnta a ailíniú go 
hiomlán leis na ceanglais faoi dhlí an 
Aontais (lena n-áirítear an tAontas 
Baincéireachta).

Or. en

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 39

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(39) Ba cheart go mbeadh dhá 
chomhpháirt faoi leith san ionstraim, ar 
cheart go mbeadh sé mar aidhm leo 
dreasachtaí airgeadais níos mó a 
sholáthar do na Ballstáit a bhfuil tús á 
chur acu le hathchóirithe struchtúracha 
ábhartha chun dul isteach sa limistéar 
euro agus atá á gcríochnú, agus ba cheart 
go mbeadh sé mar aidhm leo freisin 
tacaíocht theicniúil sa bhreis atá 
spriocdhírithe a thairiscint chun 
athchóirithe den sórt sin a dhearadh agus 
a chur chun feidhme.

scriosta

Or. en
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Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 40

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(40) Ar mhaithe le comhsheasmhacht 
agus le simpliú, ba cheart go leanfadh na 
comhpháirteanna a bhaineann le 
hairgeadas agus le tacaíocht theicniúil 
agus a chuirfear i gcrích faoin tsaoráid 
chóineasúcháin, na rialacha céanna agus 
an próiseas cur chun feidhme céanna 
agus a leanann na hionstraimí eile faoin 
gclár. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh 
feidhm freisin ag na forálacha ábhartha a 
bhaineann leis an uirlis athchóiriúcháin 
agus leis an ionstraim um thacaíocht 
theicniúil faoin gClár maidir le 
comhpháirteanna ábhartha na saoráide 
cóineasúcháin, arna gcomhlánú ag 
rialacha sonracha áirithe.

scriosta

Or. en

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 41

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(41) Maidir le hincháilitheacht na n-
athchóirithe agus na mbeart, ba cheart go 
mbeadh roinnt rialacha breise ann a 
bhaineann leis an leithdháileadh táscach 
uasta a shocrú, leis na tograí i gcomhair 
na ngealltanas athchóiriúcháin, leis na 
hiarrataí ar thacaíocht theicniúil, agus an 
próiseas measúnaithe atá gaolmhar leo. 
Go háirithe, faoi chomhpháirt na 
tacaíochta airgeadais den tsaoráid 
chóineasúcháin, ba cheart go mbeadh 
ranníocaíocht airgeadais sa bhreis ar fáil 

scriosta
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lena leithdháileadh ar na Ballstáit atá 
incháilithe le cois na ranníocaíochta 
airgeadais a bheidh le leithdháileadh 
faoin uirlis athchóiriúcháin, agus ba 
chóir í a dheonú i gcomaoin athchóirithe 
breise arna nglacadh ar láimh ag an 
mBallstát lena mbaineann.

Or. en

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 43

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(43) De bhun mhír 22 agus mhír 23 den 
Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016, is gá an Clár seo a mheas 
ar bhonn na faisnéise a bhaileofar trí 
cheanglais faireacháin ar leith, agus ag an 
am céanna rórialáil agus ualaí riaracháin a 
sheachaint, go háirithe ar na Ballstáit. Ba 
cheart go mbeadh táscairí intomhaiste san 
áireamh sna ceanglais sin, i gcás inarb 
iomchuí, mar bhonn chun éifeachtaí an 
Chláir ar an talamh a mheas.

(43) De bhun mhír 22 agus mhír 23 den 
Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016, is gá na hionstraimí 
faoin gClár seo a mheas ar bhonn na 
faisnéise a bhaileofar trí cheanglais 
faireacháin ar leith, agus ag an am céanna 
rórialáil agus ualaí riaracháin a sheachaint, 
go háirithe ar na Ballstáit. Ba cheart go 
mbeadh táscairí intomhaiste san áireamh 
sna ceanglais sin, i gcás inarb iomchuí, mar 
bhonn chun éifeachtaí an Chláir ar an 
talamh a mheas.

Or. en

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 44

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(44) Ba cheart meastóireacht 
neamhspleách mheántéarmach a 
dhéanamh, ag féachaint ar ghnóthú 
chuspóirí an Chláir, ar éifeachtúlacht úsáid 
acmhainní an Chláir agus ar a bhreisluach. 

(44) Ba cheart meastóireacht 
neamhspleách mheántéarmach a 
dhéanamh, ag féachaint ar ghnóthú 
chuspóirí an Chláir, ar éifeachtúlacht úsáid 
a ionstraimí agus a acmhainní agus ar a 
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Sa bhreis air sin, ba cheart go ndéileálfadh 
meastóireacht neamhspleách ex-post le 
tionchar fadtéarmach an Chláir.

bhreisluach. Sa bhreis air sin, ba cheart go 
ndéileálfadh meastóireacht neamhspleách 
ex-post le tionchar fadtéarmach an Chláir.

Or. en

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 45

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(45) Ba cheart go mbunófaí na 
gealltanais athchóiriúcháin atá le cur chun 
feidhme ag na Ballstáit, cinneadh na 
ranníocaíochta airgeadais ó bhuiséad an 
Chláir atá leithdháilte orthu, agus na cláir 
oibre do chur chun feidhme na tacaíochta 
teicniúla. Chun coinníollacha 
aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an 
Rialachán seo a chur chun feidhme, ba 
cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 
thabhairt don Choimisiún.

(45) Ba cheart na pacáistí 
athchóiriúcháin agus infheistíochta agus 
na gealltanais athchóiriúcháin a bheidh le 
cur chun feidhme ag na Ballstáit, cinneadh 
na ranníocaíochta airgeadais ó bhuiséad an 
Chláir atá leithdháilte orthu, agus na cláir 
oibre do chur chun feidhme na tacaíochta 
teicniúla a bhunú. Chun coinníollacha 
aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an 
Rialachán seo a chur chun feidhme, ba 
cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 
thabhairt don Choimisiún.

Or. en

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Bunaítear an Clár Tacaíochta um 
Athchóiriú (‘an Clár’) leis an Rialachán 
seo.

Bunaítear an Clár Tacaíochta um 
Athchóiriú agus Infheistíocht (‘an Clár’) 
leis an Rialachán seo ar clár é ina bhfuil 
ionstraim bhuiséadach um chóineasú 
agus um iomaíochas, ionstraim um 
chóineasú agus athchóiriú agus ionstraim 
um thacaíocht theicniúil.

Or. en
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Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leagtar síos leis cuspóirí an Chláir, an 
buiséad don tréimhse 2021-2027, na 
foirmeacha cistiúcháin ón Aontas agus na 
rialacha a bhaineann leis an gcistiú sin a 
sholáthar.

Leagann síos leis cuspóirí ionstraimí an 
Chláir, an buiséad don tréimhse 2021 – 
2027, na foirmeacha cistiúcháin ón Aontas 
agus na rialacha a bhaineann leis an gcistiú 
sin a sholáthar.

Or. en

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5a. Ciallaíonn ‘an Seimeastar 
Eorpach’ an creat do chomhordú na 
mbeartas eacnamaíoch ar fud an Aontais;

Or. en

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 5 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5b. Ciallaíonn ‘treoruithe 
straitéiseacha’ na treoruithe 
straitéiseacha d’athchóiriú an limistéir 
euro agus do thosaíochtaí infheistíochta 
an limistéir sin, arna bhunú de bhun 
Airteagal 4(1) de Rialachán (AE)..../.... 
[Rialachán maidir le creat rialachais le 
haghaidh na hionstraime buiséadaí um 
chóineasú agus um iomaíochas don 
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limistéar euro mar a moladh le 
COM(2019)0354];

Or. en

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 5 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5c. Ciallaíonn ‘athchóirithe 
struchtúracha’ athchóirithe:
(i) atá ábhartha maidir le cur chun 
feidhme chuspóirí an Chonartha; nó
(ii) a bhfuil mar aidhm leo aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin eacnamaíocha, 
shóisialta agus chomhshaoil d’fhonn cur 
leis an gcomhtháthú agus leis an 
gcóineasú, agus na héagothromaíochtaí 
idir na réigiúin a laghdú i gcomhréir le 
hAirteagal 174 CFAE; nó
(iii) a thacaíonn le hinfheistíocht phoiblí 
atá inbhuanaithe agus cuimsitheach agus 
atá ag teacht le Spriocanna na Náisiún 
Aontaithe um Fhorbairt Inbhuanaithe 
agus le Colún Eorpach na gCeart 
Sóisialta.

Or. en

Leasú 58

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. ciallaíonn ‘Ballstát incháilithe’, 
faoin tsaoráid chóineasúcháin, Ballstát 
nach bhfuil an euro mar airgeadra aige 
agus a bhfuil céimeanna follasacha 
glactha aige chun an t-airgeadra aonair a 

scriosta
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ghlacadh laistigh d’achar ama ar leith, 
mar ullmhúchán atá á dhéanamh aige 
chun dul isteach sa limistéar euro. Is éard 
a bheidh sna céimeanna follasacha litir 
fhoirmiúil chuig an gCoimisiún ó rialtas 
an Bhallstáit lena mbaineann ina dtugtar 
gealltanas soiléir go rachaidh an Ballstát 
isteach sa limistéar euro laistigh de 
thréimhse ama atá réasúnach agus 
sonraithe agus ina gcuirtear treochlár 
inchreidte i láthair atá faoi cheangal ama, 
tar éis dul i mbun comhairliúcháin leis an 
gCoimisiún, chun bearta nithiúla a chur 
chun feidhme mar ullmhúchán i 
gcomhair rannpháirtíocht rathúil sa 
limistéar euro, lena n-áirítear céimeanna 
chun a áirithiú go ndéanfar a 
reachtaíocht náisiúnta a ailíniú go 
hiomlán leis na ceanglais faoi dhlí an 
Aontais (lena n-áirítear an tAontas 
Baincéireachta).

Or. en

Leasú 59

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) an uirlis don athchóiriú; (a) an ionstraim bhuiséadach um 
chóineasú agus um iomaíochas;

Or. en

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) an ionstraim um chóineasú agus 
athchóiriú; agus
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Or. en

Leasú 61

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) an ionstraim um thacaíocht 
theicniúil; agus

(b) an ionstraim um thacaíocht 
theicniúil;

Or. en

Leasú 62

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) an tsaoráid chóineasúcháin um 
ullmhúchán do bhallraíocht sa limistéar 
euro.

scriosta

Or. en

Leasú 63

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-a a) comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach an Aontais a 
chur chun cinn agus tacú le hiarrachtaí 
na mBallstát a gcumas riaracháin a 
fheabhsú chun dlí agus cuspóirí beartais 
an Aontais a chur chun feidhme agus 
rannchuidiú le cur chun feidhme 
ghealltanais an Aontais agus na mBallstát 
i gcomhthéacs Chomhaontú Pháras, 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
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Náisiún Aontaithe agus Cholún Eorpach 
na gCeart Sóisialta.

Or. en

Leasú 64

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) rannchuidiú le haghaidh a thabhairt 
ar dhúshláin náisiúnta athchóirithe de 
chineál struchtúrach atá dírithe ar 
fheidhmíocht na ngeilleagar náisiúnta a 
fheabhsú agus ar struchtúir eacnamaíocha 
agus shóisialta atá athléimneach a chur 
chun cinn sna Ballstáit, agus dá réir sin 
rannchuidiú le comhtháthú, le 
hiomaíochas, le táirgiúlacht, le fás agus le 
fostaíocht; agus

(a) rannchuidiú le haghaidh a thabhairt 
ar dhúshláin náisiúnta athchóirithe de 
chineál struchtúrach atá dírithe ar 
fheidhmíocht na ngeilleagar náisiúnta a 
fheabhsú agus ar struchtúir eacnamaíocha 
agus shóisialta atá athléimneach a chur 
chun cinn sna Ballstáit, agus dá réir sin 
rannchuidiú le comhtháthú, iomaíochas, 
táirgiúlacht, cuimsiú sóisialta, fás agus 
fostaíocht;

Or. en

Leasú 65

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) rannchuidiú le cumas riaracháin na 
mBallstát a neartú i ndáil leis na dúshláin 
atá roimh institiúidí, rialachas, riarachán 
poiblí, agus roimh na hearnálacha 
eacnamaíocha agus sóisialta.

(b) rannchuidiú le cumas riaracháin na 
mBallstát a neartú i ndáil leis na dúshláin 
atá roimh institiúidí, rialachas, riarachán 
poiblí, agus roimh na hearnálacha 
eacnamaíocha agus sóisialta; agus

Or. en

Leasú 66

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) rannchuidiú le hathléimneacht 
eacnamaíoch, riaracháin, institiúideach 
agus shóisialta na mBallstát agus iad ag 
tabhairt aghaidh ar mhórthurraingí agus 
lena dtéarnamh iar-ghéarchéime ar 
leibhéal an Aontais nó ar an leibhéal 
náisiúnta.

Or. en

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) maidir leis an uirlis 
athchóiriúcháin, soláthrófar dreasachtaí 
airgeadais do na Ballstáit leis an gClár 
d’fhonn garspriocanna agus spriocanna na 
n-athchóirithe struchtúracha a ghnóthú 
mar a leagtar amach iad sna gealltanais 
athchóiriúcháin a rinne na Ballstáit leis an 
gCoimisiún.

(a) maidir leis an ionstraim 
bhuiséadach um chóineasú agus um 
iomaíochas, soláthrófar tacaíocht 
airgeadais leis an gClár d’fhonn 
garspriocanna agus spriocanna na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí a 
ghnóthú faoi mar a leagtar amach sna 
pacáistí athchóiriúcháin agus 
infheistíochta iad.

Or. en

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) maidir leis an ionstraim um 
chóineasú agus athchóiriú, soláthrófar 
dreasachtaí airgeadais do na Ballstáit leis 
an gClár d’fhonn garspriocanna agus 
spriocanna na n-athchóirithe 
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struchtúracha atá leagtha amach sna 
gealltanais athchóiriúcháin a rinne na 
Ballstáit leis an gCoimisiún a ghnóthú ar 
gealltanais iad atá ábhartha freisin maidir 
le hullmhúcháin na mBallstáit sin do 
bhallraíocht sa limistéar euro, agus 
d’fhonn aontachas leis an limistéar euro 
ag Ballstáit nach bhfuil an euro mar 
airgeadra acu a spreagadh agus cuidiú le 
tacaíocht airgeadais a chur ar fáil chun 
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
náisiúnta athchóirithe de chineál 
struchtúrach agus ar an gcaoi sin 
struchtúir eacnamaíocha agus shóisialta 
atá athléimneach a chur chun cinn.

Or. en

Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) maidir leis an ionstraim um 
thacaíocht theicniúil, leis an gClár, tacófar 
le hiarrachtaí na n-údarás náisiúnta chun 
feabhas a chur ar a gcumas riaracháin 
maidir le hathchóirithe a dhearadh, a 
fhorbairt agus a chur chun feidhme, lena n-
áirítear dea-chleachtais a mhalartú, próisis 
agus modheolaíochtaí iomchuí agus 
bainistíocht acmhainní daonna atá níos 
éifeachtaí agus níos éifeachtúla;

(b) maidir leis an ionstraim um 
thacaíocht theicniúil, tacófar leis an gClár 
le hiarrachtaí na n-údarás náisiúnta chun 
feabhas a chur ar a gcumas riaracháin 
maidir le hathchóirithe a dhearadh, a 
fhorbairt agus a chur chun feidhme, lena n-
áirítear dea-chleachtais, próisis agus 
modheolaíochtaí iomchuí a mhalartú agus 
bainistíocht acmhainní daonna atá níos 
éifeachtaí agus níos éifeachtúla, agus 
rannchuidiú le cumas riaracháin na 
mBallstát a neartú chun dlí an Aontais a 
chur chun feidhme i ndáil leis na 
dúshláin atá roimh institiúidí, riarachán 
poiblí, agus roimh na hearnálacha 
eacnamaíocha agus sóisialta;

Or. en

Leasú 70
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) maidir leis an tsaoráid 
chóineasúcháin um ullmhúchán do 
bhallraíocht sa limistéar euro, déanfar na 
nithe seo a leanas leis an gClár:

scriosta

(i) cuirfear dreasachtaí airgeadais ar fáil 
do na Ballstáit atá incháilithe chun cuidiú 
leo na garspriocanna agus na spriocanna 
atá ábhartha maidir le hullmhúchán chun 
a bheith rannpháirteach sa limistéar euro 
a bhaint amach, de réir mar a leagtar 
amach sna gealltanais athchóiriúcháin a 
rinne na Ballstáit leis an gCoimisiún; 
agus
(ii) tabharfar tacaíocht do na hiarrachtaí 
atá á ndéanamh ag údaráis náisiúnta na 
mBallstát atá incháilithe chun feabhas a 
chur ar a gcumas riaracháin maidir le 
hathchóirithe a dhearadh, a fhorbairt 
agus a chur chun feidhme, lena n-áirítear 
dea-chleachtais a mhalartú, próisis agus 
modheolaíochtaí iomchuí agus 
bainistíocht acmhainní daonna atá níos 
éifeachtaí agus níos éifeachtúla.

Or. en

Leasú 71

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Na cuspóirí ginearálta agus na cuspóirí 
sonracha a leagtar amach in Airteagal 4 
agus in Airteagal 5, tagróidh siad do 
réimsí beartais a bhaineann le comhtháthú, 
iomaíochas, táirgiúlacht, taighde agus 
nuálaíocht, fás cliste, inbhuanaithe agus 
cuimsitheach, poist agus infheistíocht, agus 
go háirithe do cheann amháin nó níos mó 

Le raon feidhme chur i bhfeidhm an 
Chláir, tagrófar do réimsí beartais a 
bhaineann le cóineasú aníos, comhtháthú, 
iomaíochas, táirgiúlacht, forbairt 
inbhuanaithe, bonneagar, taighde agus 
nuálaíocht, fás cliste, inbhuanaithe agus 
cuimsitheach, agus cuimsiú sóisialta agus 
laghdú ar an neamhionannas, 
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de na nithe seo a leanas: athléimneach na struchtúr eacnamaíoch 
agus sóisialta, poist ar ardcháilíocht agus 
infheistíocht a chruthú, agus go háirithe do 
cheann amháin nó níos mó de na nithe seo 
a leanas:

Or. en

Leasú 72

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) bainistiú ar airgeadas agus ar 
shócmhainní poiblí, próiseas an bhuiséid, 
bainistiú fiachais agus riar ioncaim agus 
beartais a bhfuil sé mar aidhm acu 
imghabháil cánach a chomhrac;

(a) bainistiú ar airgeadas agus ar 
shócmhainní poiblí, próiseas an bhuiséid, 
bainistiú fiachais agus riar ioncaim agus 
caiteachais agus beartais a bhfuil sé mar 
aidhm acu seachaint cánach, calaois 
chánach agus imghabháil cánach a 
chomhrac;

Or. en

Leasú 73

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) an timpeallacht ghnó, lena n-áirítear 
d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide, 
ationsclú, forbairt na hearnála príobháidí, 
margaí táirgí agus seirbhísí, infheistíocht, 
rannpháirtíocht phoiblí i bhfiontair, 
próisis phríobháidithe, trádáil agus 
infheistíocht dhíreach choigríche, 
iomaíocht agus soláthar poiblí, forbairt 
earnálach inbhuanaithe agus tacaíocht don 
taighde agus don nuálaíocht agus don 
digitiú;

(c) an timpeallacht ghnó, lena n-áirítear 
d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide, 
ationsclú, forbairt na hearnála príobháidí, 
margaí táirgí agus seirbhísí, beartas 
infheistíochta poiblí, infheistíochtaí 
príobháideacha, trádáil agus infheistíocht 
dhíreach choigríche, iomaíocht agus 
soláthar poiblí, forbairt earnálach 
inbhuanaithe agus tacaíocht don taighde 
agus don nuálaíocht agus don digitiú;

Or. en
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Leasú 74

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) oideachas agus oiliúint, beartais 
maidir leis an margadh saothair, lena n-
áirítear idirphlé sóisialta, chun poist a 
chruthú, scileanna digiteacha, an 
comhrac in aghaidh na bochtaineachta, 
cur chun cinn an chuimsithe shóisialta, 
córais slándála sóisialaí agus córais leasa 
shóisialaigh, córais sláinte poiblí agus 
córais cúraim sláinte, chomh maith le 
beartais maidir le comhtháthú, tearmann, 
imirce agus teorainneacha;

(d) córais slándála sóisialaí agus córais 
leasa shóisialaigh, córais sláinte poiblí agus 
córais cúraim sláinte, oideachas, foghlaim 
agus oiliúint ar feadh an tsaoil, beartais 
chuimsitheacha maidir leis an margadh 
saothair, lena n-áirítear idirphlé sóisialta, 
poist ar ardcháilíocht a chruthú, 
scileanna digiteacha, an comhrac in 
aghaidh na bochtaineachta, an 
neamhionannais ioncaim agus an 
neamhionannas inscne, cur chun cinn an 
chuimsithe shóisialta, aghaidh a thabhairt 
ar an mbochtaineacht fuinnimh agus 
comhionannas deiseanna a chruthú agus 
díriú ar leith ar leanaí agus ar dhaoine 
óga, chomh maith le beartais maidir le 
comhtháthú, tearmann, imirce agus 
teorainneacha;

Or. en

Leasú 75

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) beartais chun beart aeráide a chur 
chun feidhme, soghluaisteacht, 
éifeachtúlacht fuinnimh agus acmhainní a 
chur chun cinn, foinsí fuinnimh 
inathnuaite, éagsúlacht fuinnimh a bhaint 
amach agus slándáil fuinnimh a áirithiú, 
agus don earnáil talmhaíochta, iascach 
agus limistéir thuaithe a fhorbairt go 
hinbhuanaithe; agus

(e) beartais chun colún comhshaoil na 
forbartha inbhuanaithe agus na cosanta 
comhshaoil a chur chun feidhme, an 
Comhaontú Glas don Eoraip, gníomh ar 
son na haeráide, soghluaisteacht, an 
geilleagar ciorclach a chur chun cinn, 
éifeachtúlacht fuinnimh agus acmhainní a 
chur chun cinn, foinsí fuinnimh in-
athnuaite, éagsúlú soláthair fuinnimh a 
bhaint amach agus slándáil fuinnimh a 
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áirithiú, agus don earnáil talmhaíochta, 
cosaint na hithreach agus na 
bithéagsúlachta, iascach agus forbairt 
inbhuanaithe na limistéar tuaithe;

Or. en

Leasú 76

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) beartais maidir leis an bonneagair 
náisiúnta iompair a fhorbairt tuilleadh i 
réimsí na bhfeidhmeanna polaitiúla, 
eacnamaíocha, riaracháin, digiteacha, 
slándála, tithíochta, iompair, comhshaoil, 
soláthair, agus oideachais; agus

Or. en

Leasú 77

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I bhfianaise na gceachtanna a 
foghlaimíodh ó ghéarchéimeanna a 
tharla le déanaí agus a rinne difear don 
Aontas, déanfar tagairt, go heisceachtúil, 
i raon feidhme chur i bhfeidhm an Chláir 
do thograí lena dtreisítear athléimneacht 
eacnamaíoch, riaracháin, institiúideach 
agus shochaíoch na mBallstát chun 
mórthurraingí a sheasamh, ar cheann de 
na bealaí seo a leanas:
(a) luathbhrath agus cumais 
freagartha comhordaithe chun freagairt 
do rioscaí móra don tsláinte phoiblí nó 
don tslándáil phoiblí (e.g. paindéimí agus 
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eipidéimí, tubaistí nádúrtha);
(b) réitigh maidir le leanúnachas gnó 
agus leanúnachas seirbhíse a chur chun 
cinn d’institiúidí agus earnálacha poiblí 
bunriachtanacha agus d’institiúidí agus 
earnálacha príobháideacha 
bunriachtanacha i réimsí na 
bhfeidhmeanna polaitiúla, eacnamaíocha, 
riaracháin, slándála, sóisialta, sláinte, 
iompair, soláthair, agus oideachais; agus
(c) cur le cumas na rialtas náisiúnta, 
réigiúnach agus áitiúil tacú le saoránaigh 
a ndéantar difear dóibh nuair a chuirtear 
isteach go tobann ar a slite beatha de 
dheasca turraingí seachtracha.

Or. en

Leasú 78

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – fomhír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) suas le EUR 22 000 000 000 don 
uirlis athchóiriúcháin;

(a) suas le EUR 16 800 000 000 don 
ionstraim bhuiséadach um chóineasú 
agus um iomaíochas;

Or. en

Leasú 79

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – fomhír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) suas le EUR 7 200 000 000 don 
ionstraim um chóineasú agus athchóiriú;

Or. en
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Leasú 80

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – fomhír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) suas le EUR 840 000 000 don 
ionstraim um thacaíocht theicniúil;

(b) suas le EUR 1 000 000 000 don 
ionstraim um thacaíocht theicniúil.

Or. en

Leasú 81

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – fomhír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) suas le EUR 2 160 000 000 don 
tsaoráid chóineasúcháin, lena n-áirítear:

scriosta

(i) suas le EUR 2 000 000 000 do 
chomhpháirt na tacaíochta airgeadais; 
agus
(ii) suas le EUR 160 000 000 do 
chomhpháirt na tacaíochta teicniúla.

Or. en

Leasú 82

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Más rud é, faoin 31 Nollaig 2023, faoin 
tsaoráid chóineasúcháin, nach bhfuil 
céimeanna follasacha glactha ag Ballstát 
nach bhfuil sa limistéar euro chun an t-
airgeadra aonair a ghlacadh laistigh 
d’achar ama ar leith, déanfar an t-
uasmhéid atá ar fáil don Bhallstát sin 
faoin gcomhpháirt tacaíochta airgeadais 
den tsaoráid chóineasúcháin de bhun 

scriosta
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Airteagal 26 a ath-leithdháileadh ar an 
uirlis athchóiriúcháin dá dtagraítear i 
bpointe (a) den chéad fhomhír den mhír 
seo. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
chuige sin tar éis dó deis a thabhairt don 
Bhallstát lena mbaineann a chuid 
barúlacha a chur i láthair laistigh de 
thréimhse dhá mhí tar éis don Choimisiún 
a chuid conclúidí a chur in iúl.

Or. en

Leasú 83

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Féadfar acmhainní arna 
leithdháileadh ar Bhallstáit faoin 
mbainistíocht chomhroinnte a aistriú chuig 
an gClár, má iarrann na Ballstáit é sin. 
Cuirfidh an Coimisiún na hacmhainní sin 
chun feidhme go díreach i gcomhréir le 
pointe (a) d’Airteagal 62(1) den Rialachán 
Airgeadais nó go hindíreach i gcomhréir le 
pointe (c) den Airteagal sin. Úsáidfear na 
hacmhainní sin chun leas an Bhallstáit lena 
mbaineann a dhéanamh más féidir.

4. Féadfar acmhainní arna 
leithdháileadh ar Bhallstáit faoin 
mbainistíocht chomhroinnte a aistriú chuig 
an ionstraim um chóineasú agus 
athchóiriú agus uasteorainn de 10% 
d'imchlúdach buiséadach an Bhallstáit i 
bhfeidhm, agus chuig an ionstraim um 
thacaíocht theicniúil. Cuirfidh an 
Coimisiún na hacmhainní sin chun feidhme 
go díreach i gcomhréir le pointe (a) 
d’Airteagal 62(1) den Rialachán 
Airgeadais nó go hindíreach i gcomhréir le 
pointe (c) den Airteagal sin. Úsáidfear na 
hacmhainní sin chun leas an Bhallstáit lena 
mbaineann a dhéanamh más féidir. 

Or. en

Leasú 84

Togra le haghaidh rialacháin
Caibidil 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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CAIBIDIL I a 
An ionstraim bhuiséadach um chóineasú 
agus um iomaíochas

Or. en

Leasú 85

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 7a
Ballstáit Incháilithe

1. Beidh an ionstraim bhuiséadach 
um chóineasú agus um iomaíochas ar fáil 
do na Ballstáit a bhfuil an euro mar 
airgeadra acu.
2. Beidh an ionstraim bhuiséadach 
ar fáil freisin do Bhallstáit nach bhfuil an 
euro mar airgeadra acu, a ghlacann 
rannpháirt sa mheicníocht rátaí malairte 
(ERM-II) d’fhonn go nglacfaidh siad an 
euro go luath.
3. Na Ballstáit atá incháilithe faoin 
ionstraim bhuiséadach um chóineasú 
agus um iomaíochas ar bhonn mhír 2 
agus atá incháilithe freisin faoin 
ionstraim um chóineasú agus athchóiriú, 
cuirfidh siad in iúl don Choimisiún gan 
mhoill cé acu ionstraim a bhfuil siad ag 
beartú rannpháirt a ghlacadh inti. Na 
Ballstáit a chinneann rannpháirt a 
ghlacadh san ionstraim bhuiséadach, ní 
bheidh siad incháilithe a thuilleadh faoin 
ionstraim um chóineasú agus athchóiriú.

Or. en

Leasú 86

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 7 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 7b
Pacáistí incháilithe athchóiriúcháin agus 

infheistíochta
1. Ar mhaithe leis na cuspóirí a 
leagtar amach in Airteagail 4 agus 5 a 
chomhlíonadh, agus laistigh den raon 
feidhme a leagtar amach in Airteagal 6, is 
amhlaidh, tríd is tríd, go mbeidh sna 
pacáistí atá incháilithe i gcomhair 
maoiniú faoin ionstraim bhuiséadach um 
chóineasú agus iomaíochas bearta le 
haghaidh athchóirithe struchtúracha 
agus tionscadail infheistíochta poiblí a 
chur chun feidhme trí phacáiste 
comhleanúnach gníomhartha atá le cur i 
gcrích i réimsí gaolmhara beartais.
2. Maidir leis na pacáistí dá 
dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, 
léireofar iontu na treoruithe 
straitéiseacha a shainmhínítear i bpointe 
(5b) d’Airteagal 2(1) agus beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus 
na tosaíochtaí struchtúracha arna 
sainaithint sa Seimeastar Eorpach um 
chomhordú an bheartais eacnamaíoch, 
agus aird á tabhairt ar tháscairí sonracha 
sóisialta agus comhshaoil arna 
sainaithint do gach Ballstát, nó, i gcás 
gurb infheidhme, i gcomhthéacs clár 
coigeartaithe maicreacnamaíoch, nó le 
gníomhartha a bhaineann le dlí an 
Aontais a chur chun feidhme.

Or. en

Leasú 87

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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Airteagal 7c
Cur chun feidhme

Cuirfidh an Coimisiún an ionstraim 
bhuiséadach um chóineasú agus 
iomaíochas chun feidhme faoi 
bhainistíocht dhíreach, i gcomhréir leis 
an Rialachán Airgeadais.

Or. en

Leasú 88

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 7d
Buiséad breise

1. I dteannta an imchlúdaigh 
airgeadais a leagtar amach in Airteagal 
7(2) den Rialachán seo, féadfar an 
ionstraim bhuiséadach um chóineasú 
agus iomaíochas a mhaoiniú trí 
ranníocaíochtaí breise ó na Ballstáit nó ó 
eisiúint fiachais choitinn a fhéadfar a 
chistiú trí acmhainní dílse nua de chuid 
an Aontais. Úsáidfear na cistí breise sin 
faoi na rialacha agus chun críche na 
hionstraime um chóineasú agus 
iomaíochas. Beidh siad ina n-ioncam 
sannta seachtrach i dteannta na gcásanna 
a liostaítear i bpointe (a) d’Airteagal 21(2) 
den Rialachán Airgeadais. Beidh feidhm 
ag pointe (a) d’Airteagal 22(2) den 
Rialachán Airgeadais maidir leis na 
ranníocaíochtaí breise sin.
2. Is i gcomhréir leis an Rialachán 
seo a úsáidfear na ranníocaíochtaí breise 
ó na Ballstáit nó ó eisiúint fiachais 
choitinn arna cistiú le hacmhainní dílse 
an Aontais dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal seo. Chuige sin, agus ag 
gníomhú dó i gcomhréir le hAirteagal 7f, 
eagróidh an Coimisiún glaonna bliantúla 
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ar leithligh, faoi gach céim ábhartha, 
chun leithdháileadh a dhéanamh ar na 
ranníocaíochtaí breise ba cheart a chur ar 
fáil do na Ballstáit lena mbaineann ag 
gach céim agus ag gach glao.

Or. en

Leasú 89

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 7e
An ranníocaíocht uasta airgeadais

Ríomhfar ranníocaíocht uasta airgeadais 
le haghaidh gach Ballstáit don phróiseas 
leithdháilte le haghaidh na hionstraime 
buiséadaí um chóineasú agus iomaíochas 
dá dtagraítear in Airteagal 7f, agus úsáid 
á baint as an modheolaíocht a leagtar 
amach in Iarscríbhinn I, bunaithe ar an 
daonra agus inbhéartach na 
hOlltáirgeachta Intíre (OTI) per capita de 
chuid gach Ballstáit.
Beidh an ranníocaíocht uasta airgeadais 
ar fáil le leithdháileadh ar gach Ballstát, 
go páirteach nó go hiomlán, ag gach céim 
agus ag gach glao den phróiseas 
leithdháilte a leagtar amach in 
Airteagal 7f.

Or. en

Leasú 90

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú



PE648.526v01-00 60/148 PR\1201180GA.docx

GA

Airteagal 7f
An próiseas leithdháilte agus glaonna

1. Is tríd an bpróiseas rialta 
leithdháilte a leithdháilfear 80% 
d’imchlúdach foriomlán na hionstraime 
buiséadaí um chóineasú agus iomaíochas 
dá dtagraítear in Airteagal 7(2).
Tarlóidh an próiseas leithdháilte don 
ranníocaíocht uasta airgeadais a bheidh 
ar fáil do gach Ballstát, dá dtagraítear in 
Airteagal 7e, i gcéimeanna agus trí 
mheán glaonna. Ag gach céim agus ag 
gach glao, féadfaidh na Ballstáit a 
mholadh go bhfaighidís suas le méid 
iomlán na ranníocaíochta uasta 
airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 7e 
chun na tograí le haghaidh pacáistí atá 
beartaithe a chur chun feidhme i 
gcomhréir le hAirteagal 7h.
2. Go dtí ... [24 mhí ón dáta a 
dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm], 
cuirfidh an Coimisiún ar fáil lena 
leithdháileadh 40% den imchlúdach dá 
dtagraítear in Airteagal 7(2). Féadfaidh 
gach Ballstát a mholadh go bhfaigheadh 
sé suas le méid iomlán na ranníocaíochta 
uasta airgeadais, dá dtagraítear in 
Airteagal 7e, chun na tograí le haghaidh 
pacáistí a chur chun feidhme.
3. Idir ... [ón dáta a dtiocfaidh an 
Rialachán seo i bhfeidhm] agus ... [48 mí 
ón dáta a dtiocfaidh an Rialachán seo i 
bhfeidhm], cuirfidh an Coimisiún ar fáil 
lena leithdháileadh 40% den imchlúdach 
dá dtagraítear in Airteagal 7(2), móide an 
méid nár leithdháileadh i gcomhréir le 
mír 2 den Airteagal seo. Chun pacáistí a 
chur chun feidhme, féadfaidh gach 
Ballstát a mholadh go bhfaigheadh sé 
suas le méid iomlán na ranníocaíochta 
uasta airgeadais, dá dtagraítear in 
Airteagal 7e, chomh maith leis an méid 
neamhúsáidte féideartha dá 
leithdháileadh ranníocaíochta uasta 
airgeadais dá dtagraítear i mír 2 den 
Airteagal seo.



PR\1201180GA.docx 61/148 PE648.526v01-00

GA

4. Ó ... [48 mí ón dáta a dtiocfaidh an 
Rialachán seo i bhfeidhm], eagróidh agus 
foilseoidh an Coimisiún glaonna 
bliantúla faoin ionstraim bhuiséadach um 
chóineasú agus um iomaíochas agus i 
gcomhréir le féilire an tSeimeastair 
Eorpaigh. Chuige sin, foilseoidh sé féilire 
táscach de na glaonna breise atá le 
heagrú sa tréimhse sin, agus léireoidh sé, 
ag gach glao, an méid den imchlúdach 
foriomlán atá fanta dá dtagraítear in 
Airteagal 7(2).
Déanfar 20% den imchlúdach foriomlán 
dá dtagraítear in Airteagal 7(2) den 
Rialachán seo a leithdháileadh ar bhonn 
solúbtha, mar leithdháileadh atá de bhreis 
ar ranníocaíocht uasta airgeadais gach 
Ballstáit, le haghaidh imthosca 
suntasacha a dteastaíonn pacáistí 
speisialta faoina gcoinne. Is ionann 
imthosca den sórt sin agus cás éigeandála 
lena ndéantar difear do Bhallstát sonrach 
nó don Aontas ina iomláine, ar imthosca 
iad lena n-éilítear práinnfhreagairt ó 
Bhallstát nó gá le hathléimneacht chun 
mórthurraingí a sheasamh, nó is ionann 
iad agus Ballstát a bheith ag fulaingt 
géarchor eacnamaíoch chun donais mar a 
shainmhínítear é i Rialachán (AE)..../.... 
[Rialachán maidir le creat rialachais le 
haghaidh na hionstraime buiséadaí um 
chóineasú agus um iomaíochas don 
limistéar euro mar a moladh le 
COM(2019)0354].

Or. en

Leasú 91

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 7g
Breisíocht agus cistiú forlíontach
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Beidh tacaíocht faoin ionstraim 
bhuiséadach um chóineasú agus 
iomaíochas de bhreis ar an tacaíocht arna 
soláthar faoi chistí agus cláir eile de 
chuid an Aontais. Féadfaidh tionscadail 
athchóiriúcháin agus infheistíochta arna 
maoiniú faoin ionstraim seo tacaíocht a 
fháil ó chláir agus ó ionstraimí eile de 
chuid an Aontais ar choinníoll nach 
gcumhdaíonn an tacaíocht sin na costais 
chéanna.

Or. en

Leasú 92

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 h (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 7h
Togra le haghaidh pacáiste 

athchóiriúcháin agus infheistíochta
1. Maidir le Ballstát atá ag iarraidh 
tacaíocht a fháil faoin ionstraim 
bhuiséadach um chóineasú agus 
iomaíochas, tíolacfaidh sé don 
Choimisiún togra le haghaidh pacáiste 
mar a shainmhínítear in Airteagal 7b den 
Rialachán seo. Chun tacaíocht leathan a 
bhailiú do na hathchóirithe atá á saothrú, 
rachaidh na Ballstáit ar mian leo tairbhe 
a bhaint as an gClár i gcomhairle, mar 
chuid den phróiseas lena dtarraingítear 
tograí le haghaidh pacáistí suas, le 
geallsealbhóirí ábhartha, amhail údaráis 
áitiúla agus réigiúnacha, na 
comhpháirtithe eacnamaíocha agus 
sóisialta agus an tsochaí shibhialta, i 
gcomhréir le forálacha ábhartha 
Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 
240/2014 ón gCoimisiún, mar aon le 
parlaimintí náisiúnta.
2. Déanfar an togra le haghaidh 
pacáiste arna thíolacadh ag Ballstát a 



PR\1201180GA.docx 63/148 PE648.526v01-00

GA

chur isteach in éineacht lena chlár 
náisiúnta um athchóiriú, i bhfoirm 
iarscríbhinn ar leithligh nó ag sceideal 
sonrach arna ghlacadh ag an gCoimisiún.
3. Beidh réasúnú agus bunús cuí ag 
dul leis an togra le haghaidh pacáiste. 
Leagfar amach na heilimintí seo a leanas, 
go háirithe, ann:
(a) míniú ar an gcomhoiriúnacht leis na 
treoruithe straitéiseacha mar a 
shainmhínítear i bpointe (5b) d’Airteagal 
2(1) agus ar an gcomhsheasmhacht leis 
na dúshláin agus na tosaíochtaí 
struchtúracha arna sainaithint i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh 
nó i gcomhthéacs clár coigeartaithe 
maicreacnamaíoch agus le gníomhartha 
ábhartha eile a bhaineann le dlí an 
Aontais a chur chun feidhme;
(b) an tionchar a mheastar a bheidh ag an 
bpacáiste athchóiriúcháin agus 
infheistíochta ar chóineasú agus 
iomaíochas;
(c) réasúnú le comhleanúnachas an 
phacáiste ar fud na réimsí beartais ina 
gcuirfear na bearta chun feidhme;
(d)- an rannchuidiú le gealltanais an 
Aontais agus na mBallstát dá dtagraítear 
in Airteagal 7b(2) a chur chun feidhme 
agus, i gcás inar féidir, na héifeachtaí 
iarmharta i mBallstáit eile;
(e)- na tionchair eacnamaíocha, shóisialta 
agus, i gcás inarb ábhartha, chomhshaoil 
a mheastar a bheidh ag na hathchóirithe 
agus na hinfheistíochtaí sa Bhallstát lena 
mbaineann, lena n-áirítear ar scórchlár 
an tSeimeastair Eorpaigh 
(príomhtháscairí agus táscairí 
tánaisteacha) agus ar scórchlár sóisialta 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta;
(f) na bearta tionlacain a mbeidh gá leo, 
go mór mór chun maolú a dhéanamh ar 
na tionchair dhiúltacha chomhshaoil, 
eacnamaíocha agus shóisialta arna 
sainaithint agus an rannchuidiú chun 
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comhtháthú a fheabhsú;
(g) costas iomlán measta an phacáiste 
arna thíolacadh agus a bhfuil réasúnú cuí 
ag gabháil leis;
(h) na tionscadail athchóiriúcháin agus 
infheistíochta atá beartaithe, an tréimhse 
ghaolmhar athchóiriúcháin agus 
infheistíochta agus anailís costais agus 
tairbhe;
(i) garspriocanna, spriocanna agus 
amchlár um chur chun feidhme na 
leasuithe thar uastréimhse ceithre bliana, 
agus cur chun feidhme na n-
infheistíochtaí thar uastréimhse seacht 
mbliana;
(j) na socruithe um chur chun feidhme 
éifeachtach an phacáiste ag an mBallstát 
lena mbaineann, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna 
beartaithe, agus na táscairí gaolmhara;
(k) cómhaoiniú náisiúnta beartaithe an 
phacáiste athchóiriúcháin agus 
infheistíochta, arna ríomh i gcomhréir le 
hAirteagal 7k;
(l) i gcás inarb ábhartha, faisnéis maidir 
le maoiniú reatha nó beartaithe an 
Aontais.
Maidir le Ballstát atá ag iarraidh 
leithdháileadh atá de bhreis ar an 
ranníocaíocht uasta airgeadais a 
shainmhínítear in Airteagal 7f a fháil, 
tíolacfaidh sé don Choimisiún, i dteannta 
na n-eilimintí a liostaítear thuas, míniú ar 
an imthoisc shuntasach a thugann údar le 
riachtanas an phacáiste speisialta agus 
míniú ar an tionchar eacnamaíoch, an 
tionchar sóisialta agus, i gcás inarb 
ábhartha, an tionchar comhshaoil a 
bheidh ag an imthoisc ar an mBallstát 
lena mbaineann;
4. Nuair a bheidh tograí 
ardchaighdeáin á n-ullmhú le haghaidh 
pacáiste athchóiriúcháin agus 
infheistíochta, arna iarraidh sin do 
Bhallstát, féadfaidh an Coimisiún 
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piarchomhairleoireacht a eagrú chun go 
mbeidh ar chumas an Bhallstáit 
iarrthaigh leas a bhaint as taithí na 
mBallstát eile.

Or. en

Leasú 93

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 i (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 7i
Measúnú ón gCoimisiún

1. Nuair a bheidh an togra le 
haghaidh pacáiste á mheas, gníomhóidh 
an Coimisiún i ndlúthchomhar leis an 
mBallstát lena mbaineann. Féadfaidh an 
Coimisiún barúlacha a thabhairt nó 
faisnéis bhreise a lorg. Soláthróidh an 
Ballstát lena mbaineann an fhaisnéis 
bhreise má iarrtar í agus féadfaidh sé an 
togra a athbhreithniú más gá, sula 
dtíolacfar go hoifigiúil é.
2. Nuair a bheidh an togra le 
haghaidh pacáiste beartaithe á mheas ag 
an gCoimisiún, cuirfidh an Coimisiún san 
áireamh an réasúnú agus na heilimintí a 
chuir an Ballstát lena mbaineann ar fáil, 
dá dtagraítear in Airteagal 7h(3), agus 
aon fhaisnéis ábhartha eile.
3. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar éifeachtacht, éifeachtúlacht, 
comhleanúnachas agus ábharthacht an 
togra le haghaidh pacáiste agus, chuige 
sin, cuirfidh sé na ceithre chritéar seo a 
leanas san áireamh:
(a) éifeachtacht:
(i) cibé acu a mheastar nó nach meastar 
go mbeidh glantionchair dhearfacha 
fhadtéarmacha ag an togra le haghaidh 
pacáiste ar an mBallstát lena mbaineann 
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maidir leis na cuspóirí dá dtagraítear in 
Airteagail 4 agus 5 a chomhlíonadh, agus 
aird á tabhairt ag an am céanna ar na 
bearta tionlacain;
(ii) cibé acu a mheastar nó nach meastar 
go mbeidh tionchar fadtéarmach 
eacnamaíoch, tionchar fadtéarmach 
sóisialta agus, i gcás inarb ábhartha, 
tionchar fadtéarmach comhshaoil ag an 
togra le haghaidh pacáiste sa Bhallstát 
lena mbaineann, lena n-áirítear an 
tionchar ar scórchlár an tSeimeastair 
Eorpaigh (príomhtháscairí agus táscairí 
tánaisteacha) agus ar scórchlár sóisialta 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, 
agus éifeachtacht na mbeart tionlacain 
atá beartaithe chun maolú a dhéanamh ar 
na tionchair dhiúltacha chomhshaoil, 
eacnamaíocha agus shóisialta arna 
sainaithint;
(iii) cibé acu a mheastar nó nach meastar 
go n-áiritheofar leis na socruithe arna 
moladh ag na Ballstáit lena mbaineann 
cur chun feidhme éifeachtach an togra le 
haghaidh pacáiste, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna 
beartaithe, agus na táscairí gaolmhara;
(iv) cibé acu atáthar nó nach bhfuiltear 
ag súil go rannchuideoidh an togra le 
haghaidh pacáiste go héifeachtach le 
cóineasú agus iomaíochas an Bhallstáit 
laistigh den tréimhse cur chun feidhme 
agus go rannchuideoidh sé le 
comhtháthú;
(b) éifeachtúlacht:
(i) cibé acu atá nó nach bhfuil an réasúnú 
arna sholáthar ag an mBallstát maidir le 
méid chostais iomlána mheasta an togra 
le haghaidh pacáiste arna thíolacadh 
réasúnta agus inchreidte;
(ii) cibé acu atá nó nach bhfuil na 
tionscadail athchóiriúcháin agus 
infheistíochta atá beartaithe, an tréimhse 
ghaolmhar athchóiriúcháin agus 
infheistíochta agus an anailís 
mhionsonraithe costais agus tairbhe 
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réasúnta agus inchreidte;
(c) comhleanúnachas:
(i) cibé acu atá nó nach bhfuil an togra le 
haghaidh pacáiste comhleanúnach ar fud 
réimsí beartais ina gcuirfear na bearta 
chun feidhme;
(ii) cibé acu atá nó nach bhfuil an togra le 
haghaidh pacáiste i gcomhréir le 
gealltanais an Aontais agus na mBallstát 
dá dtagraítear in Airteagal 7b(2);
(d) ábharthacht:
(i) cibé acu atá nó nach bhfuil an togra le 
haghaidh pacáiste comhoiriúnach leis na 
treoruithe straitéiseacha a shainmhínítear 
i bpointe (5b) d’Airteagal 2(1);
(ii) cibé acu atá nó nach bhfuil an togra le 
haghaidh pacáiste comhsheasmhach leis 
na dúshláin agus na tosaíochtaí 
struchtúracha arna sainaithint i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh 
nó i gcomhthéacs clár coigeartaithe 
maicreacnamaíoch;
(iii) cibé acu atá nó nach bhfuil an togra 
le haghaidh pacáiste comhsheasmhach le 
gníomhartha ábhartha eile a bhaineann 
le dlí an Aontais a chur chun feidhme;
Cuirfear na critéir mheasúnaithe dá 
dtagraítear sa mhír seo i bhfeidhm i 
gcomhréir leis na treoirlínte a bhunaítear 
in Iarscríbhinn II.
Ina theannta sin, déanfaidh an Coimisiún 
measúnú ar chineál, déine agus fad ama 
na dtionchar eacnamaíoch, sóisialta agus 
comhshaoil a bheidh ag imthosca 
suntasacha dá dtagraítear in Airteagal 7f, 
ar bhonn na n-eilimintí arna soláthar ag 
an mBallstát de bhun Airteagal 7h.
4. Chun measúnú a dhéanamh ar na 
tograí le haghaidh pacáistí arna 
dtíolacadh ag na Ballstáit, féadfaidh an 
Coimisiún cúnamh a fháil ó 
shaineolaithe.

Or. en
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Leasú 94

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 j (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 7j
Cinneadh ón gCoimisiún

1. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
laistigh de cheithre mhí ó thíolacadh 
oifigiúil an togra ag an mBallstát, trí 
bhíthin gníomh tarmligthe i gcomhréir le 
hAirteagal 36a. I gcás ina mbeidh toradh 
dearfach ar an measúnú a dhéanfaidh an 
Coimisiún ar thogra le haghaidh pacáiste, 
leagfar amach leis an gcinneadh sin na 
hathchóirithe agus na tionscadail 
infheistíochta a bheidh le cur chun 
feidhme ag an mBallstát, lena n-áirítear 
na garspriocanna agus na spriocanna 
agus an ranníocaíocht airgeadais a 
leithdháilfear i gcomhréir le 
hAirteagal 7f, chomh maith leis an 
gcómhaoiniú náisiúnta.
Comhlánóidh an ranníocaíocht 
airgeadais bearta nó oibríochtaí eile a 
fhaigheann tacaíocht ó chistí an Aontais, 
de bhun Airteagal 33.
2. Is mar a leanas a shocrófar méid 
na ranníocaíochta airgeadais le haghaidh 
pacáistí a chomhlíonann na critéir a 
leagtar amach in Airteagal 7i:
(a) i gcás ina bhfuil méid chostais 
iomlána mheasta an togra le haghaidh 
pacáiste lúide an cómhaoiniú náisiúnta 
comhionann leis an ranníocaíocht uasta 
airgeadais le haghaidh an Bhallstáit sin 
dá dtagraítear in Airteagal 7e móide, i 
gcás inarb ábhartha, an breisiú leis an 
ranníocaíocht uasta airgeadais dá 
dtagraítear in Airteagal 7f, nó i gcás ina 
bhfuil sé níos airde ná an ranníocaíocht 
sin, beidh an ranníocaíocht airgeadais a 
leithdháilfear ar an mBallstát lena 
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mbaineann comhionann le méid iomlán 
na ranníocaíochta uasta airgeadais dá 
dtagraítear in Airteagal 7e móide, i gcás 
inarb ábhartha, an breisiú leis an 
ranníocaíocht uasta airgeadais dá 
dtagraítear in Airteagal 7f;
(b) i gcás ina bhfuil méid chostais 
iomlána mheasta an phacáiste lúide an 
cómhaoiniú náisiúnta níos ísle ná an 
ranníocaíocht uasta airgeadais le 
haghaidh an Bhallstáit sin dá dtagraítear 
in Airteagal 7e móide, i gcás inarb 
ábhartha, an breisiú leis an ranníocaíocht 
uasta airgeadais dá dtagraítear in 
Airteagal 7f, beidh an ranníocaíocht 
airgeadais a leithdháilfear ar an 
mBallstát comhionann le méid chostais 
iomlána mheasta an togra le haghaidh 
pacáiste lúide an cómhaoiniú náisiúnta;
I gcás nach gcomhlíonann an togra le 
haghaidh pacáiste na critéir a leagtar 
amach in Airteagal 7i(3), ní dhéanfar aon 
ranníocaíocht airgeadais a leithdháileadh 
ar an mBallstát lena mbaineann. I 
gcomhréir le pointe (d) d’Airteagal 19(2), 
féadfaidh an Ballstát lena mbaineann 
tacaíocht theicniúil a iarraidh chun go 
mbeifear in ann an togra a ullmhú níos 
fearr sna timthriallta a dhéanfar ina 
dhiaidh sin.
3. An cinneadh ón gCoimisiún dá 
dtagraítear i mír 1, leagfar síos leis 
freisin:
(a) an ranníocaíocht airgeadais atá le 
híoc i dtráthchodanna nuair a bheidh na 
garspriocanna agus na spriocanna 
ábhartha arna sainaithint curtha chun 
feidhme go sásúil ag an mBallstát maidir 
le cur chun feidhme an phacáiste;
(b) an tuairisc ar na leasuithe agus na 
tionscadail infheistíochta agus méid 
chostas measta iomlán an phacáiste;
(c) an tréimhse um chur chun 
feidhme an phacáiste mar a leanas:
(i) maidir leis an infheistíocht a thabhairt 
chun críche, ní mór go gcríochnódh an 



PE648.526v01-00 70/148 PR\1201180GA.docx

GA

tréimhse infheistíochta nach mór an 
tionscadal infheistíochta a chur chun 
feidhme laistigh di tráth nach déanaí ná 
seacht mbliana tar éis an cinneadh a 
ghlacadh;
(ii) maidir leis na hathchóirithe a 
thabhairt chun críche, ní mór go 
gcríochnódh an tréimhse infheistíochta 
nach mór na hathchóirithe a chur chun 
feidhme laistigh di tráth nach déanaí ná 
ceithre bliana tar éis an cinneadh a 
ghlacadh.
(d) na socruithe mionsonraithe agus 
an tráthchlár do chur chun feidhme an 
phacáiste athchóiriúcháin agus 
infheistíochta agus don tuairisciú air sin 
atá le déanamh ag an mBallstát lena 
mbaineann faoi chuimsiú phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh;
(e) na táscairí ábhartha a bhaineann 
le comhlíonadh na ngarspriocanna agus 
na spriocanna; agus
(f) na socruithe chun rochtain a 
sholáthar tríd an gCoimisiún ar na 
bunsonraí ábhartha.
4. I gcás ina ndéanfaidh an 
Coimisiún measúnú diúltach ar thogra le 
haghaidh pacáiste, cuirfidh sé an 
measúnú sin agus réasúnú cuí leis in iúl 
laistigh de cheithre mhí ó thíolacadh an 
togra ag an mBallstát.

Or. en

Leasú 95

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 k (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 7k
Cómhaoiniú agus modhnú náisiúnta
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1. Cómhaoineoidh na Ballstáit 25% 
ar a laghad de chostais iomlána mheasta 
infheistíochta an phacáiste dá dtagraítear 
in Airteagal 7h(3).
2. Más rud é, tráth a dtíolacfaidh sé a 
thogra le haghaidh pacáiste nó pacáiste 
leasaithe isteach i gcomhréir le hAirteagal 
7h den Rialachán seo, go mbeidh Ballstát 
thíos le géarchor chun donais 
eacnamaíoch mar a bhunaítear i 
gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán 
(AE)..../.... [Rialachán maidir le creat 
rialachais don ionstraim bhuiséadach um 
chóineasú agus um iomaíochas don euro 
mar a moladh le COM(2019)0354], 
laghdófar an cómhaoiniú náisiúnta ón 
mBallstát sin faoina leath faoin ionstraim 
bhuiséadach i dtaca le céim nó glao ar 
leith dá dtagraítear in Airteagal 7h.
3. Déanfaidh an Coimisiún cinneadh 
ar an gcómhaoiniú náisiúnta a laghdú a 
ghlacadh laistigh de thrí mhí ón iarraidh 
a fháil ón mBallstát. Leagfar amach sa 
chinneadh na cúiseanna lena dtugtar 
údar leis an gcómhaoiniú náisiúnta a 
laghdú faoina leath.
4. Maidir leis an gcinneadh chun an 
cómhaoiniú náisiúnta dá dtagraítear i mír 
3 den Airteagal seo a laghdú, beidh 
feidhm aige maidir leis an gcéim nó an 
glao sonrach dá dtagraítear in Airteagal 
7f a tharlaíonn tar éis dháta an chinnidh.

Or. en

Leasú 96

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 l (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 7l
Leasú ar phacáiste an Bhallstáit
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1. I gcás nach mbeidh Ballstát in ann 
an pacáiste, lena n-áirítear garspriocanna 
agus spriocanna ábhartha, a 
chomhlíonadh go páirteach nó go 
hiomlán a thuilleadh de bharr imthosca 
oibiachtúla, lena n-áirítear imthosca 
suntasacha arb ionann iad agus cás 
éigeandála lena ndéantar difear do 
Bhallstát sonrach nó don Aontas ina 
iomláine, ar imthosca iad lena n-éilítear 
práinnfhreagairt ó Bhallstát nó gá le 
hathléimneacht chun mórthurraingí a 
sheasamh, nó má tá Ballstát ag fulaingt 
géarchor eacnamaíoch chun donais mar a 
shainmhínítear é i Rialachán (AE)..../.... 
[is mar a mholtar le COM(2019)0354 atá 
an Rialachán maidir le creat rialachais 
don ionstraim bhuiséadach um chóineasú 
agus iomaíochas don euro], féadfaidh an 
Ballstát lena mbaineann iarraidh 
réasúnaithe a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin maidir leis an gcinneadh dá 
dtagraítear in Airteagal 7j(1) den 
Rialachán seo a leasú nó a ionadú. 
Chuige sin, féadfaidh an Ballstát pacáiste 
modhnaithe nó nua a mholadh.
2. I gcás ina measann an Coimisiún 
go bhfuil údar maith ann le leasú a 
dhéanamh ar an bpacáiste ábhartha de 
bharr na gcúiseanna arna dtabhairt ag an 
mBallstát lena mbaineann, déanfaidh an 
Coimisiún an pacáiste modhnaithe nó 
nua a mheas i gcomhréir le hAirteagal 7i 
agus glacfaidh sé cinneadh nua i 
gcomhréir le hAirteagal 7j laistigh de 
cheithre mhí ó thíolacadh oifigiúil na 
hiarrata.
3. I gcás ina measann an Coimisiún 
nach bhfuil údar maith ann le leasú a 
dhéanamh ar an bpacáiste ábhartha de 
bharr na gcúiseanna arna dtabhairt ag an 
mBallstát lena mbaineann, diúltóidh an 
Coimisiún don iarraidh laistigh de 
cheithre mhí óna tíolacadh oifigiúil, tar 
éis dó deis a thabhairt don Bhallstát lena 
mbaineann a chuid barúlacha a chur i 
láthair laistigh de mhí amháin ó 
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chonclúidí an Choimisiúin a chur in iúl.

Or. en

Leasú 97

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 m (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 7m
Rialacha maidir ranníocaíochtaí 

airgeadais a íoc, a chur ar fionraí agus a 
chur ar ceal

1. Is gealltanas dlíthiúil aonair 
laistigh de bhrí an Rialacháin Airgeadais 
a bheidh sa chinneadh ón gCoimisiún dá 
dtagraítear in Airteagal 7j(1) den 
Rialachán seo, a bhféadfar é a bhunú ar 
ghealltanais dhomhanda. Féadfar 
gealltanais bhuiséadacha a mhiondealú i 
dtráthchodanna bliantúla thar roinnt 
blianta.
2. I dteannta Airteagal 12(4) den 
Rialachán Airgeadais, tabharfar anonn 
go huathoibríoch leithreasuithe 
gealltanais neamhúsáidte faoin Rialachán 
seo agus féadfar iad a ghealladh síos go 
dtí an 31 Nollaig 2027. Is é an méid a 
tugadh anonn is túisce a úsáidfear sa 
bhliain airgeadais dár gcionn.
3. Íocfar ranníocaíochtaí airgeadais 
faoin Airteagal seo leis an mBallstát lena 
mbaineann i gcomhréir leis na 
leithreasuithe buiséadacha agus faoi réir 
an chistithe a bheidh ar fáil.
4. Ar na garspriocanna agus na 
spriocanna a leagtar amach sa chinneadh 
dá dtagraítear in Airteagal 7j(1) a chur i 
gcrích, tíolacfaidh an Ballstát lena 
mbaineann don Choimisiún iarraidh 
chuí-réasúnaithe ar íocaíocht na 
ranníocaíochta airgeadais faoi bhráid an 
Choimisiúin. Déanfaidh an Coimisiún, 
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laistigh de dhá mhí ón iarraidh a fháil, a 
mheas ar cuireadh chun feidhme go 
sásúil na garspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha a leagtar amach sa 
chinneadh dá dtagraítear in 
Airteagal 7j(1). Chun na críche sin, 
féadfaidh an Coimisiún cúnamh a fháil ó 
shaineolaithe ábhartha.
I gcás ina mbeidh toradh dearfach ar 
mheasúnú an Choimisiúin, déanfar 
eisíocaíocht na ranníocaíochta airgeadais 
i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais.
5. Más rud é, mar thoradh ar an 
measúnú dá dtagraítear i mír 4, go 
ndeimhníonn an Coimisiún nár cuireadh 
chun feidhme go sásúil na garspriocanna 
agus na spriocanna a leagtar amach sa 
chinneadh dá dtagraítear in 
Airteagal 7j(1), cuirfear íocaíocht na 
ranníocaíochta airgeadais ar fionraí, go 
hiomlán nó go páirteach. Féadfaidh an 
Ballstát lena mbaineann a chuid 
barúlacha a chur i láthair laistigh de mhí 
amháin ó mheasúnú an Choimisiúin a 
chur in iúl. 
Cuirfear an fhionraí i leataobh i gcás inar 
ghlac an Ballstát na bearta is gá chun a 
áirithiú go gcuirfear na garspriocanna 
agus na spriocanna dá dtagraítear in 
Airteagal 7j(1) chun feidhme go sásúil.
6. De mhaolú ar Airteagal 116(2) den 
Rialachán Airgeadais, cuirfear tús leis an 
spriocdháta le haghaidh íocaíochta ón 
dáta a gcuirfear an toradh dearfach in iúl 
don Bhallstát lena mbaineann de bhun an 
dara fomhír de mhír 4, nó ón dáta a 
gcuirfear in iúl go bhfuil fionraí á cur i 
leataobh de bhun an dara fomhír de 
mhír 5.
7. I gcás nach ndearna an Ballstát 
lena mbaineann na bearta is gá laistigh 
de thréimhse sé mhí ón bhfionraí, 
cealóidh an Coimisiún méid na 
ranníocaíochta airgeadais i gcomhréir le 
hAirteagal 14(1) den Rialachán 
Airgeadais tar éis dó deis a thabhairt don 
Bhallstát lena mbaineann a chuid 
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barúlacha a chur i láthair laistigh de dhá 
mhí tar éis don Choimisiún a chuid 
conclúidí a chur in iúl.
8. Más rud é, laistigh de 18 mí ón 
dáta ar glacadh an cinneadh dá 
dtagraítear in Airteagal 7j(1) den 
Rialachán seo, nach bhfuil aon dul chun 
cinn inbhraite déanta ag an mBallstát 
lena mbaineann maidir le ceann ar bith 
de na garspriocanna agus na spriocanna 
ábhartha, cealóidh an Coimisiún méid na 
ranníocaíochta airgeadais i gcomhréir le 
hAirteagal 14(1) den Rialachán 
Airgeadais.
Glacfaidh an Coimisiún cinneadh maidir 
le cealú na ranníocaíochta airgeadais tar 
éis dó deis a thabhairt don Bhallstát lena 
mbaineann a chuid barúlacha a chur i 
láthair laistigh de thréimhse dhá mhí tar 
éis don Choimisiún a chur in iúl go 
measann sé nach ndearnadh aon dul 
chun cinn inbhraite i dtaca le ceann ar 
bith de na garspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha.

Or. en

Leasú 98

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 n (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 7n
Tuairisciú ag an mBallstát faoi chuimsiú 

an tSeimeastair Eorpaigh
Gan dochar do phointe (d) 
d’Airteagal 7j(3) den Rialachán seo, 
tuairisceoidh na Ballstáit lena mbaineann 
go rialta faoi chuimsiú phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh ar an dul chun 
cinn atá déanta maidir leis na pacáistí a 
bhaint amach. Chuige sin, bainfidh na 
Ballstáit úsáid as próiseas an tSeimeastair 
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Eorpaigh mar uirlis chun tuairisciú a 
dhéanamh ar an dul chun cinn maidir leis 
na pacáistí a chur i gcrích. Leagfar síos 
leis an gcinneadh dá dtagraítear in 
Airteagal 7j(1) den Rialachán seo na 
socruithe mionsonraithe agus an 
tráthchlár i gcomhair tuairisciú, lena n-
áirítear na socruithe chun rochtain a 
sholáthar tríd an gCoimisiún ar na 
bunsonraí ábhartha. I gcás ina bhfuil clár 
coigeartaithe maicreacnamaíoch dá 
dtagraítear in Airteagal 7 de Rialachán 
(AE) Uimh 472/2013 á chur chun 
feidhme ag an mBallstát lena mbaineann, 
tarlóidh an tuairisciú ábhartha sa 
chomhthéacs sin, i gcomhréir lena 
rialacha.

Or. en

Leasú 99

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 o (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 7o
Faisnéis chuig Parlaimint na hEorpa 

agus chuig an gComhairle agus 
cumarsáid maidir le pacáistí na mBallstát
1. Tarchuirfidh an Coimisiún na 
pacáistí arna nglacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 7j chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle gan moill 
mhíchuí. Féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann a iarraidh ar an gCoimisiún 
faisnéis íogair nó rúnda a fholú, dá 
gcuirfí leas poiblí an Bhallstáit sin i 
mbaol dá nochtfaí í.
2. Féadfaidh an Coimisiún dul i 
mbun gníomhaíochtaí cumarsáide chun 
infheictheacht an chistithe ón Aontas i 
gcomhair na tacaíochta airgeadais atá 
beartaithe sa phacáiste ábhartha a 
áirithiú, lena n-áirítear trí 
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chomhghníomhaíochtaí cumarsáide le 
húdaráis náisiúnta an Bhallstáit lena 
mbaineann.

Or. en

Leasú 100

Togra le haghaidh rialacháin
Caibidil 2 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

An Uirlis Athchóiriúcháin An ionstraim um chóineasú agus 
athchóiriú

Or. en

Leasú 101

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

De bhun na gcuspóirí a leagtar amach i 
bpointe (a) d’Airteagal 4 agus i 
bpointe (a) d’Airteagal 5(2), is iad na 
hathchóirithe struchtúracha atá incháilithe i 
gcomhair maoiniú faoin gClár na 
hathchóirithe sin atá dírithe ar aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin arna sainaithint i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh um 
chomhordú an bheartais eacnamaíoch.

De bhun na gcuspóirí a leagtar amach in 
Airteagail 4 agus 5, is é a bheidh sna 
hathchóirithe struchtúracha atá incháilithe i 
gcomhair maoiniú faoin gClár na 
hathchóirithe sin atá dírithe ar aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin agus na 
tosaíochtaí arna sainaithint i gcomhthéacs 
an tSeimeastair Eorpaigh um chomhordú 
an bheartais eacnamaíoch nó i 
gcomhthéacs cur chun feidhme a 
dhéanamh ar chláir choigeartaithe 
mhaicreacnamaíocha atá ábhartha 
d’ullmhú do bhallraíocht sa limistéar 
euro nó a bhaineann le dlí an Aontais a 
chur chun feidhme.

Or. en
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Leasú 102

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 8a
Buiséad breise

1. I dteannta an imchlúdaigh 
airgeadais a leagtar amach in Airteagal 
7(2), féadfar an ionstraim bhuiséadach 
um chóineasú agus athchóiriú a 
mhaoiniú trí ranníocaíochtaí breise ó na 
Ballstáit nó ó eisiúint fiachais choitinn a 
fhéadfar a chistiú trí acmhainní dílse nua 
de chuid an Aontais. Úsáidfear na cistí 
breise sin faoi na rialacha agus chun 
críche na hionstraime um chóineasú agus 
athchóiriú. Beidh siad ina n-ioncam 
sannta seachtrach i dteannta na gcásanna 
a liostaítear in Airteagal 21(2)(a) den 
Rialachán Airgeadais. Beidh feidhm ag 
Airteagal 22(2)(a) den Rialachán 
Airgeadais maidir leis na ranníocaíochtaí 
breise sin. 
2. Is faoi rialacha an Rialacháin seo 
a úsáidfear na ranníocaíochtaí breise ó 
na Ballstáit nó ó eisiúint fiachais choitinn 
arna cistiú le hacmhainní dílse an 
Aontais dá dtagraítear i mír 1. Chuige sin, 
agus ag gníomhú dó i gcomhréir le 
hAirteagal 10, eagróidh an Coimisiún 
glaonna bliantúla ar leithligh, faoi gach 
céim ábhartha, chun leithdháileadh a 
dhéanamh ar na ranníocaíochtaí breise 
ba cheart a chur ar fáil do na Ballstáit 
lena mbaineann ag gach céim agus ag 
gach glao.

Or. en

Leasú 103

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 8b
Ballstáit Incháilithe

Beidh an ionstraim um chóineasú agus 
athchóiriú ar fáil do na Ballstáit nach 
bhfuil an euro mar airgeadra acu, a 
léirigh go bhfuil céimeanna nithiúla 
tógtha acu i dtreo aontachas leis an 
limistéar euro agus nár chuir in iúl don 
Choimisiún go bhfuil sé de rún acu páirt 
a ghlacadh san ionstraim bhuiséadach 
um chóineasú agus iomaíochas faoi 
Airteagal 7a(3). Chuige sin, ba cheart 
gurb é a bheadh sna “céimeanna 
nithiúla” litir fhoirmiúil chuig an 
gCoimisiún ó rialtas an Bhallstáit lena 
mbaineann ina dtugtar gealltanas soiléir 
go rachaidh an Ballstát isteach sa 
limistéar euro laistigh de thréimhse ama 
atá réasúnach agus sonraithe agus ina 
gcuirtear treochlár inchreidte i láthair atá 
faoi cheangal ama, tar éis dul i mbun 
comhairliúchán leis an gCoimisiún, chun 
bearta nithiúla a chur chun feidhme mar 
ullmhúchán i gcomhair rannpháirtíocht 
rathúil sa limistéar euro, lena n-áirítear 
céimeanna chun a áirithiú go ndéanfar a 
reachtaíocht náisiúnta a ailíniú go 
hiomlán leis na ceanglais faoi dhlí an 
Aontais (lena n-áirítear an tAontas 
Baincéireachta).
Mura léiríonn Ballstát go bhfuil 
céimeanna nithiúla tógtha aige i dtreo 
aontachas leis an limistéar euro agus nár 
chuir sé in iúl don Choimisiún go bhfuil 
sé de rún aige páirt a ghlacadh san 
ionstraim bhuiséadach um chóineasú 
agus iomaíochas dá dtagraítear in 
Airteagal 7a(3), ath-leithdháilfear an 
ranníocaíocht airgeadais ar na Ballstáit 
eile atá ag glacadh páirt san ionstraim um 
chóineasú agus athchóiriú i gcomhréir le 
hAirteagal 9.

Or. en
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Leasú 104

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leagtar síos in Iarscríbhinn I an 
ranníocaíocht uasta airgeadais atá ar fáil do 
gach Ballstát as imchlúdach foriomlán na 
huirlise athchóiriúcháin dá dtagraítear i 
bpointe (a) d’Airteagal 7(2). Déantar 
ranníocaíocht uasta airgeadais den sórt sin 
a ríomh do gach Ballstát ag úsáid na 
gcritéar agus na modheolaíochta a leagtar 
amach san Iarscríbhinn sin, bunaithe ar an 
daonra i ngach Ballstát. Beidh 
ranníocaíocht uasta airgeadais den sórt sin 
ar fáil le leithdháileadh ar gach Ballstát, go 
páirteach nó go hiomlán, ag gach céim 
agus ag gach glao den phróiseas 
leithdháilte a leagtar amach in 
Airteagal 10.

Leagtar síos in Iarscríbhinn I an 
ranníocaíocht uasta airgeadais atá ar fáil do 
gach Ballstát as imchlúdach foriomlán na 
hionstraime um chóineasú agus 
athchóiriú dá dtagraítear i bpointe (a) 
d’Airteagal 7(2). Déantar ranníocaíocht 
uasta airgeadais den sórt sin a ríomh do 
gach Ballstát trí úsáid a bhaint as na critéir 
agus an mhodheolaíocht a leagtar amach 
san Iarscríbhinn sin, bunaithe ar an daonra 
agus inbhéartach na hOlltáirgeachta 
Intíre (OTI) per capita de chuid gach 
Ballstáit. Beidh ranníocaíocht uasta 
airgeadais den sórt sin ar fáil le 
leithdháileadh ar gach Ballstát, go 
páirteach nó go hiomlán, ag gach céim 
agus ag gach glao den phróiseas 
leithdháilte a leagtar amach in 
Airteagal 10.

Or. en

Leasú 105

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ar feadh tréimhse fiche mí ó dháta 
chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, 
cuirfidh an Coimisiún ar fáil lena 
leithdháileadh EUR 11 000 000 000, arb 
ionann é agus 50 % den imchlúdach 
iomlán dá dtagraítear in bpointe (a) 
d’Airteagal 7(2). Féadfaidh gach Ballstát a 
mholadh go bhfaigheadh sé suas le méid 
iomlán na ranníocaíochta uasta airgeadais, 

2. Go dtí ... [36 mhí ón dáta a 
dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm], 
cuirfidh an Coimisiún ar fáil lena 
leithdháileadh 50% den imchlúdach 
foriomlán dá dtagraítear i bpointe (a) 
d’Airteagal 7(2). Féadfaidh gach Ballstát a 
mholadh go bhfaigheadh sé suas le méid 
iomlán na ranníocaíochta uasta airgeadais, 
dá dtagraítear in Airteagal 9, chun 



PR\1201180GA.docx 81/148 PE648.526v01-00

GA

dá dtagraítear in Airteagal 9, chun 
gealltanais athchóiriúcháin atá beartaithe a 
chomhlíonadh i gcomhréir le 
hAirteagal 11.

gealltanais athchóiriúcháin atá beartaithe a 
chomhlíonadh i gcomhréir le 
hAirteagal 11.

Or. en

Leasú 106

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ar feadh na tréimhse a thosóidh 
tar éis dheireadh na tréimhse dá 
dtagraítear i mír 2, cuirfidh an Coimisiún 
ar fáil lena leithdháileadh 
EUR 11 000 000 000, arb ionann é agus 
an 50% atá fanta den imchlúdach 
foriomlán don uirlis athchóiriúcháin dá 
dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 7(2), 
chomh maith leis an méid nár 
leithdháileadh i gcomhréir le mír 2, ar 
bhonn glaonna arna n-eagrú agus arna 
bhfoilsiú faoin uirlis athchóiriúcháin. 
Beidh an chéad ghlao ann chun 
EUR 11 000 000 000 a leithdháileadh.

3. Idir ... [36 mhí ón dáta a dtiocfaidh 
an Rialachán seo i bhfeidhm] agus ... [72 
mhí ón dáta a dtiocfaidh an Rialachán 
seo i bhfeidhm], cuirfidh an Coimisiún ar 
fáil lena leithdháileadh an 50% atá fanta 
den imchlúdach foriomlán dá dtagraítear in 
Airteagal 7(2), móide an méid nár 
leithdháileadh i gcomhréir le mír 2.

Or. en

Leasú 107

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Más rud é, tar éis an chéad ghlao 
dá dtagraítear i mír 3, nach bhfuil an t-
imchlúdach foriomlán dá dtagraítear i 
bpointe (a) d’Airteagal 7(2) leithdháilte go 
hiomlán de bhun mhír 2 agus mhír 3, 
déanfaidh an Coimisiún glaonna breise a 
eagrú. Chuige sin, glacfaidh agus 

4. Ó... [72 mhí ón dáta a dtiocfaidh 
an Rialachán seo i bhfeidhm], cuirfidh an 
Coimisiún ar fáil lena leithdháileadh an 
méid nár leithdháileadh i gcomhréir le 
mír 3 den Airteagal seo ar bhonn glaonna 
tréimhsiúla arna n-eagrú agus arna 
bhfoilsiú faoin ionstraim um chóineasú 
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foilseoidh sé féilire táscach de na glaonna 
breise atá le heagrú sa tréimhse sin, agus 
léireoidh sé, ag gach glao, an méid den 
imchlúdach foriomlán atá fanta dá 
dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 7(2).

agus athchóiriú agus i gcomhréir le féilire 
an tSeimeastair Eorpaigh. Chuige sin, 
glacfaidh agus foilseoidh sé féilire táscach 
de na glaonna breise atá le heagrú sa 
tréimhse sin, agus léireoidh sé, ag gach 
glao, an méid den imchlúdach foriomlán 
atá fanta dá dtagraítear i bpointe (a) 
d’Airteagal 7(2).

Or. en

Leasú 108

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ballstát ar mian leis tacaíocht a 
fháil faoin uirlis athchóiriúcháin, 
tíolacfaidh sé don Choimisiún togra le 
haghaidh gealltanais athchóiriúcháin. 
Leagfar amach leis an togra sin tacar 
mionsonraithe beart chun athchóirithe 
struchtúracha a chur chun feidhme mar 
fhreagairt do dhúshláin arna sainaithint i 
bpróiseas an tSeimeastair Eorpaigh agus 
beidh garspriocanna agus spriocanna ann 
chomh maith le tráthchlár chun na 
hathchóirithe a chur chun feidhme thar 
uastréimhse trí bliana.

1. Ballstát ar mian leis tacaíocht a 
fháil faoin ionstraim um chóineasú agus 
athchóiriú, tíolacfaidh sé don Choimisiún 
togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin. Leagfar amach leis an 
togra sin tacar mionsonraithe beart chun 
athchóirithe struchtúracha a chur chun 
feidhme mar fhreagairt do dhúshláin arna 
sainaithint i bpróiseas an tSeimeastair 
Eorpaigh agus beidh garspriocanna agus 
spriocanna ann chomh maith le tráthchlár 
chun na hathchóirithe a chur chun feidhme 
thar uastréimhse seacht mbliana. Chun 
tacaíocht leathan a bhailiú do na 
hathchóirithe atá á saothrú, rachaidh na 
Ballstáit ar mian leo tairbhe a bhaint as 
an gClár i gcomhairle, mar chuid den 
phróiseas lena dtarraingítear togra le 
haghaidh pacáistí suas, le geallsealbhóirí 
ábhartha, amhail údaráis áitiúla agus 
réigiúnacha, na comhpháirtithe 
eacnamaíocha agus sóisialta agus an 
tsochaí shibhialta, i gcomhréir le 
forálacha ábhartha Rialachán Tarmligthe 
(AE) Uimh. 240/2014 ón gCoimisiún, mar 
aon le parlaimintí náisiúnta.

Or. en
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Leasú 109

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Tíolacfaidh an Ballstát lena 
mbaineann an togra le haghaidh 
gealltanais athchóiriúcháin in éineacht lena 
chlár náisiúnta um athchóiriú, i bhfoirm 
iarscríbhinn ar leithligh. Féadfar an 
iarscríbhinn ar leithligh sin a thíolacadh in 
éineacht leis an gclár náisiúnta um 
athchóiriú nó ag pointe ama eile.

2. Tíolacfaidh an Ballstát lena 
mbaineann an togra le haghaidh 
gealltanais athchóiriúcháin in éineacht lena 
chlár náisiúnta um athchóiriú, i bhfoirm 
iarscríbhinn ar leithligh. Féadfar an 
iarscríbhinn ar leithligh sin a thíolacadh in 
éineacht leis an gclár náisiúnta um 
athchóiriú nó ag sceideal sonrach arna 
ghlacadh ag an gCoimisiún.

Or. en

Leasú 110

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cineál agus tábhacht an 
athchóirithe struchtúraigh atá beartaithe i 
gcomhthéacs na ndúshlán arna sainaithint 
sa Seimeastar Eorpach;

(a) míniú ar an athchóiriú struchtúrach 
a mholtar i gcomhthéacs na ndúshlán agus 
na dtosaíochtaí arna sainaithint sa 
Seimeastar Eorpach nó i gcomhthéacs clár 
coigeartaithe maicreacnamaíoch agus le 
gníomhartha ábhartha eile a bhaineann 
le dlí an Aontais a chur chun feidhme;

Or. en

Leasú 111

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(aa) réasúnú le comhleanúnachas an 
phacáiste ar fud na réimsí beartais ina 
bhfuil na bearta le cur chun feidhme;

Or. en

Leasú 112

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3 – pointe a b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ab) réasúnú le rannchuidiú an 
ghealltanais athchóiriúcháin leis an 
ullmhú don aontachas i dtreo glacadh an 
euro;

Or. en

Leasú 113

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) na tionchair eacnamaíocha agus 
shóisialta a bhfuiltear ag dréim leo de 
bharr an athchóirithe sa Bhallstát lena 
mbaineann, agus nuair is féidir, na 
héifeachtaí iarmharta i mBallstáit eile;

(b) an tionchar eacnamaíoch, sóisialta 
agus, i gcás inarb ábhartha, comhshaoil a 
mheastar a bheidh ag na hathchóirithe sa 
Bhallstát lena mbaineann, lena n-áirítear 
ar scórchlár an tSeimeastair Eorpaigh 
(príomhtháscairí agus táscairí 
tánaisteacha) agus ar scórchlár sóisialta 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta;

Or. en

Leasú 114

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3 – pointe c



PR\1201180GA.docx 85/148 PE648.526v01-00

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) na bearta tionlacain a bhféadfadh 
gá a bheith leo;

(c) na bearta tionlacain a mbeidh gá 
leo, go háirithe chun maolú a dhéanamh 
ar na tionchair dhiúltacha chomhshaoil, 
eacnamaíocha agus shóisialta arna 
sainaithint agus an rannchuidiú chun 
comhtháthú a fheabhsú;

Or. en

Leasú 115

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) costas iomlán measta an phacáiste 
arna thíolacadh agus a bhfuil réasúnú cuí 
ag gabháil leis;

Or. en

Leasú 116

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) na hathchóirithe atá beartaithe, an 
tréimhse ghaolmhar athchóiriúcháin agus 
anailís costais agus tairbhe;

Or. en

Leasú 117

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3 – pointe d a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) garspriocanna, spriocanna agus 
amchlár um chur chun feidhme na 
leasuithe thar uastréimhse seacht 
mbliana;

Or. en

Leasú 118

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) na socruithe inmheánacha chun 
gealltanais athchóiriúcháin an Bhallstáit 
lena mbaineann a chur chun fheidhme go 
héifeachtach, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna, agus na 
táscairí gaolmhara; agus

(e) na socruithe chun gealltanais 
athchóiriúcháin an Bhallstáit lena 
mbaineann a chur chun fheidhme go 
héifeachtach, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna, agus na 
táscairí gaolmhara; agus

Or. en

Leasú 119

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Nuair a bheidh tograí 
ardchaighdeáin á n-ullmhú do ghealltanais 
athchóiriúcháin, féadfaidh an Coimisiún 
piarchomhairleoireacht a eagrú chun go 
mbeidh ar chumas na mBallstát iarrthach 
leas a bhaint as taithí na mBallstát eile.

4. Nuair a bheidh tograí 
ardchaighdeáin á n-ullmhú do ghealltanais 
athchóiriúcháin, arna iarraidh sin don 
Bhallstát lena mbaineann, féadfaidh an 
Coimisiún piarchomhairleoireacht a eagrú 
chun go mbeidh ar chumas na mBallstát 
iarrthach leas a bhaint as taithí na mBallstát 
eile.

Or. en
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Leasú 120

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Nuair a bheidh an togra le 
haghaidh gealltanais athchóiriúcháin á 
mheas, gníomhóidh an Coimisiún i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Féadfaidh an Coimisiún 
barúlacha a thabhairt nó faisnéis bhreise 
a lorg. Soláthróidh an Ballstát lena 
mbaineann an fhaisnéis bhreise má 
iarrtar í agus féadfaidh sé an togra a 
athbhreithniú más gá, sula dtíolacfar go 
hoifigiúil é.

scriosta

Or. en

Leasú 121

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Nuair a bheidh an togra le 
haghaidh gealltanais athchóiriúcháin á 
mheas ag an gCoimisiún agus nuair a 
bheidh an méid atá le leithdháileadh ar 
an mBallstát lena mbaineann á 
chinneadh aige, cuirfidh an Coimisiún 
san áireamh an réasúnú agus na 
heilimintí a chuir an Ballstát lena 
mbaineann ar fáil, dá dtagraítear i mír 3, 
agus aon fhaisnéis ábhartha eile.

scriosta

Or. en

Leasú 122

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 7
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Déanfaidh an Coimisiún cineál 
agus tábhacht an togra le haghaidh 
gealltanais athchóiriúcháin a mheas, 
agus, chun na críche sin, cuirfidh sé na 
critéir seo a leanas san áireamh:

scriosta

(a) an bhfuiltear ag súil i ndáil leis na 
gealltanais athchóiriúcháin:
(i). go dtabharfaidh siad aghaidh go 
héifeachtach ar na dúshláin arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, eadhon:
— sna moltaí tírshonracha agus i 
ndoiciméid ábhartha eile de chuid an 
tSeimeastair Eorpaigh arna nglacadh go 
hoifigiúil ag an gCoimisiún; nó
— i gcás inarb infheidhme, sa Nós 
Imeachta um Míchothromaíochtaí 
Maicreacnamaíocha a leagtar síos le 
Rialachán (AE) 1176/2011 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle;30;
(ii). gur pacáiste cuimsitheach um 
athchóiriú atá iontu;
(iii). go neartóidh siad feidhmíocht agus 
athléimneacht gheilleagar an Bhallstáit 
lena mbaineann;
(iv). trína gcur chun feidhme, go mbeidh 
tionchar fadtéarmach acu, i gcás inarb 
ábhartha trí chumas institiúideach agus 
riaracháin an Bhallstáit lena mbaineann 
a neartú; agus
(b) an bhfuiltear ag súil go n-
áiritheoidh na socruithe inmheánacha atá 
beartaithe ag na Ballstáit lena mbaineann 
go gcuirfear na gealltanais 
athchóiriúcháin i bhfeidhm go 
héifeachtach le linn uastréimhse trí 
bliana, lena n-áirítear na garspriocanna 
agus na spriocanna atá beartaithe, agus 
na táscairí gaolmhara.
Cuirfear na critéir mheasúnaithe dá 
dtagraítear sa mhír seo i bhfeidhm i 
gcomhréir leis na treoirlínte a bhunaítear 
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in Iarscríbhinn II.
_________________
30 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)

Or. en

Leasú 123

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8. Chun críche an mheasúnaithe ar 
na tograí le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin arna dtíolacadh ag na 
Ballstáit, féadfaidh an Coimisiún cúnamh 
a fháil ó shaineolaithe.

scriosta

Or. en

Leasú 124

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

9. Féadfaidh an Coiste um Beartas 
Eacnamaíoch, a bhunaítear le 
Cinneadh 2000/604/CE ón gComhairle 
maidir le comhdhéanamh agus 
reachtanna an Choiste um Beartas 
Eacnamaíoch31, a bharúil a thabhairt i 
leith na dtograí le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin arna dtíolacadh ag na 
Ballstáit.

scriosta

_________________
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31 Cinneadh ón gComhairle an 29 Meán 
Fómhair 2000 maidir le comhdhéanamh 
agus reachtanna an Choiste um Beartas 
Eacnamaíoch (2000/604/CE) (IO L 257, 
11.10.2000, lch. 28–31)

Or. en

Leasú 125

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 11a
Measúnú ón gCoimisiún

1. Nuair a bheidh an togra le 
haghaidh gealltanais athchóiriúcháin á 
mheas, gníomhóidh an Coimisiún i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Féadfaidh an Coimisiún 
barúlacha a thabhairt nó faisnéis 
ábhartha bhreise a lorg. Soláthróidh an 
Ballstát lena mbaineann an fhaisnéis 
bhreise má iarrtar í agus féadfaidh sé an 
togra a athbhreithniú más gá, sula 
dtíolacfar go hoifigiúil é.
2. Nuair a bheidh an togra le 
haghaidh gealltanais athchóiriúcháin á 
mheas ag an gCoimisiún agus nuair a 
bheidh an méid atá le leithdháileadh ar 
an mBallstát lena mbaineann á 
chinneadh aige, cuirfidh an Coimisiún 
san áireamh an réasúnú agus na 
heilimintí a chuir an Ballstát lena 
mbaineann ar fáil, dá dtagraítear in 
Airteagal 11(3), agus aon fhaisnéis 
ábhartha eile.
3. Déanfaidh an Coimisiún an 
gealltanas athchóiriúcháin a mheasúnú 
ar bhonn na gcritéar seo a leanas:
(a) éifeachtacht:
(i) cibé acu a mheastar nó nach meastar 
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go rannchuideoidh an togra le haghaidh 
pacáiste leis an ullmhú don euro a 
ghlacadh agus go mbeidh glantionchair 
dhearfacha fhadtéarmacha ag an togra le 
haghaidh pacáiste ar an mBallstát lena 
mbaineann maidir leis na cuspóirí dá 
dtagraítear in Airteagail 4 agus 5 a 
chomhlíonadh, agus aird á tabhairt ag an 
am céanna ar na bearta tionlacain;
(ii) cibé acu a mheastar nó nach meastar 
go mbeidh tionchar fadtéarmach 
eacnamaíoch, tionchar fadtéarmach 
sóisialta agus, i gcás inarb ábhartha, 
tionchar fadtéarmach comhshaoil ag an 
togra le haghaidh pacáiste sa Bhallstát 
lena mbaineann, lena n-áirítear an 
tionchar ar scórchlár an tSeimeastair 
Eorpaigh (príomhtháscairí agus táscairí 
tánaisteacha) agus ar scórchlár sóisialta 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, 
agus éifeachtacht na mbeart tionlacain 
atá beartaithe chun maolú a dhéanamh ar 
na tionchair dhiúltacha chomhshaoil, 
eacnamaíocha agus shóisialta arna 
sainaithint;
(iii) cibé acu a mheastar nó nach meastar 
go n-áiritheofar leis na socruithe arna 
moladh ag na Ballstáit lena mbaineann 
cur chun feidhme éifeachtach an 
ghealltanais athchóiriúcháin, lena n-
áirítear na garspriocanna agus na 
spriocanna beartaithe, agus na táscairí 
gaolmhara;
(iv) cibé acu atáthar nó nach bhfuiltear 
ag súil go rannchuideoidh an togra le 
haghaidh pacáiste go héifeachtach le 
cóineasú an Bhallstáit laistigh den 
tréimhse cur chun feidhme agus go 
rannchuideoidh sé le comhtháthú;
(b) éifeachtúlacht:
(i) cibé acu atá nó nach bhfuil an réasúnú 
arna sholáthar ag an mBallstát maidir le 
méid chostais iomlána mheasta an togra 
le haghaidh pacáiste arna thíolacadh 
réasúnta agus inchreidte;
(ii) cibé acu atá nó nach bhfuil an 
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gealltanas athchóiriúcháin atá beartaithe, 
an tréimhse ghaolmhar athchóiriúcháin 
agus an anailís mhionsonraithe costais 
agus tairbhe réasúnta agus inchreidte;
(c) comhleanúnachas:
(i) cibé acu atá nó nach bhfuil an togra le 
haghaidh pacáiste comhleanúnach ar fud 
réimsí beartais ina gcuirfear na bearta 
chun feidhme;
(ii) cibé acu atá nó nach bhfuil an togra le 
haghaidh pacáiste i gcomhréir le 
gealltanais an Aontais agus na mBallstát 
dá dtagraítear in Airteagal 8;
(d) ábharthacht:
(i) cibé acu atá nó nach bhfuil an togra le 
haghaidh pacáiste comhoiriúnach leis na 
dúshláin agus na tosaíochtaí 
struchtúracha arna sainaithint i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh 
nó i gcomhthéacs clár coigeartaithe 
maicreacnamaíoch;
(ii) cibé acu atá nó nach bhfuil an togra le 
haghaidh pacáiste comhoiriúnach le 
gníomhartha ábhartha eile a bhaineann 
le dlí an Aontais a chur chun feidhme;
(iii) cibé acu a rannchuidíonn nó nach 
rannchuidíonn an togra leis an ullmhú 
d’aontachas an Bhallstáit lena 
mbaineann i dtreo ghlacadh an euro;
Cuirfear na critéir mheasúnaithe dá 
dtagraítear sa mhír seo i bhfeidhm i 
gcomhréir leis na treoirlínte a bhunaítear 
in Iarscríbhinn II.
4. Chun críche an mheasúnaithe ar 
na tograí le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin arna dtíolacadh ag na 
Ballstáit, féadfaidh an Coimisiún cúnamh 
a fháil ó shaineolaithe.

Or. en

Leasú 126
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Glacfaidh an Coimisiún cinneadh laistigh 
de cheithre mhí ó thíolacadh oifigiúil an 
togra ag an mBallstát, trí bhíthin gníomh 
cur chun feidhme. I gcás ina mbeidh 
toradh dearfach ar an measúnú a 
dhéanfaidh an Coimisiún ar an togra le 
haghaidh gealltanais athchóiriúcháin a 
thíolaic an Ballstát, leagfar amach leis an 
gcinneadh sin na gealltanais 
athchóiriúcháin a bheidh le cur chun 
feidhme ag an mBallstát, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna agus an 
ranníocaíocht airgeadais a leithdháilfear i 
gcomhréir le hAirteagal 10.

Glacfaidh an Coimisiún cinneadh laistigh 
de cheithre mhí ó thíolacadh oifigiúil an 
togra ag an mBallstát, trí bhíthin gníomh 
tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 36a. 
I gcás ina mbeidh toradh dearfach ar an 
measúnú a dhéanfaidh an Coimisiún ar an 
togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin a thíolaic an Ballstát, 
leagfar amach leis an gcinneadh sin na 
gealltanais athchóiriúcháin a bheidh le cur 
chun feidhme ag an mBallstát, lena n-
áirítear na garspriocanna agus na 
spriocanna agus an ranníocaíocht 
airgeadais a leithdháilfear i gcomhréir le 
hAirteagal 10. 

Or. en

Leasú 127

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar an ranníocaíocht airgeadais 
dá dtagraítear i mír 1 a chinneadh agus 
cineál agus tábhacht na n-athchóirithe 
arna mbeartú ag an mBallstát lena 
mbaineann á gcur san áireamh, de réir 
mar a rinneadh measúnú orthu ar bhonn 
na gcritéar a leagtar amach in 
Airteagal 11(7), ar bhonn an dtreoirlínte a 
bhunaítear in Iarscríbhinn II, agus i 
gcomhréir leis na critéir seo a leanas:

2. Déanfar méid na ranníocaíochta 
airgeadais le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin a chomhlíonann na 
critéir a leagtar amach in Airteagal 11a a 
shocrú mar a leanas:

Or. en

Leasú 128



PE648.526v01-00 94/148 PR\1201180GA.docx

GA

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) i gcás ina gcomhlíonann an togra le 
haghaidh gealltanais athchóiriúcháin arna 
thíolacadh ag an mBallstát lena 
mbaineann na critéir a leagtar amach in 
Airteagal 11(7) ina n-iomláine, measfar 
go bhfuil na gealltanais athchóiriúcháin 
“mórchúiseach” agus déanfar an méid 
iomlán den ranníocaíocht uasta airgeadais 
dá dtagraítear in Airteagal 9 a 
leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann;

(a) i gcás ina bhfuil méid chostais 
iomlána mheasta an togra le haghaidh 
gealltanais athchóiriúcháin comhionann 
leis an ranníocaíocht uasta airgeadais le 
haghaidh an Bhallstáit sin dá dtagraítear 
in Airteagal 9, nó i gcás ina bhfuil sé níos 
airde ná an ranníocaíocht sin, beidh an 
ranníocaíocht airgeadais a leithdháilfear 
ar an mBallstát lena mbaineann 
comhionann le méid iomlán na 
ranníocaíochta uasta airgeadais dá 
dtagraítear in Airteagal 9;

Or. en

Leasú 129

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) i gcás ina gcomhlíonann an togra 
le haghaidh gealltanais athchóiriúcháin 
arna thíolacadh ag an mBallstát lena 
mbaineann na critéir a leagtar amach in 
Airteagal 11(7) go sásúil, measfar go 
bhfuil na gealltanais athchóiriúcháin 
“suntasach” agus déanfar leath den 
ranníocaíocht uasta airgeadais dá 
dtagraítear in Airteagal 9 a leithdháileadh 
ar an mBallstát lena mbaineann; agus

(b) i gcás ina bhfuil méid chostais 
iomlána mheasta an togra le haghaidh 
gealltanais athchóiriúcháin níos ísle ná an 
ranníocaíocht uasta airgeadais le 
haghaidh an Bhallstáit sin dá dtagraítear 
in Airteagal 9, beidh an ranníocaíocht 
airgeadais a leithdháilfear ar an mBallstát 
comhionann le méid chostais iomlána 
mheasta an togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin;

Or. en

Leasú 130

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2 – pointe c
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) i gcás nach gcomhlíonann an 
togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin arna thíolacadh ag an 
mBallstát lena mbaineann na critéir a 
leagtar amach in Airteagal 11(7) go sásúil, 
ní dhéanfar aon ranníocaíocht airgeadais 
a leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann.

(c) i gcás nach gcomhlíonann an 
togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin na critéir a leagtar amach 
in Airteagal 11a, ní dhéanfar aon 
ranníocaíocht airgeadais a leithdháileadh 
ar an mBallstát lena mbaineann. I 
gcomhréir le hAirteagal 19(2)(d), 
féadfaidh an Ballstát lena mbaineann 
tacaíocht theicniúil a iarraidh chun go 
mbeifear in ann an togra a ullmhú níos 
fearr sna timthriallta a dhéanfar ina 
dhiaidh sin.

Or. en

Leasú 131

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leagfar síos leis an gcinneadh dá 
dtagraítear i mír 1 an ranníocaíocht 
airgeadais a íocfar in aon tráthchuid 
amháin a luaithe agus a bheidh na 
garspriocanna agus na spriocanna go léir 
a sainaithníodh maidir le gach ceann de 
na gealltanais athchóiriúcháin a chur 
chun feidhme curtha chun feidhme ag an 
mBallstát.

An cinneadh dá dtagraítear i mír 1, leagfar 
síos leis freisin:

Or. en

Leasú 132

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 3 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leagfar síos leis an gcinneadh an 
tréimhse chun na gealltanais 

(a)  an ranníocaíocht airgeadais atá le 
híoc i dtráthchodanna nuair a bheidh na 
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athchóiriúcháin a chur chun feidhme, ar 
tréimhse í nach mbeidh níos déanaí na trí 
bliana tar éis ghlacadh an chinnidh. 
Bunófar leis freisin: na socruithe 
mionsonraithe agus an tráthchlár do chur 
chun feidhme na ngealltanas 
athchóiriúcháin agus don tuairisciú air sin 
atá le déanamh ag an mBallstát lena 
mbaineann faoi chuimsiú phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh; na táscairí ábhartha 
a bhaineann le comhlíonadh na 
ngarspriocanna agus na spriocanna; agus 
an mhódúlacht chun rochtain ar na 
bunsonraí ábhartha a thabhairt don 
Choimisiún.

garspriocanna agus na spriocanna 
ábhartha arna sainaithint curtha chun 
feidhme go sásúil ag an mBallstát maidir 
le cur chun feidhme na ngealltanas 
athchóiriúcháin;

(b) an tuairisc ar na tionscadail 
athchóiriúcháin agus méid chostas 
measta iomlán na ngealltanas 
athchóiriúcháin;
(c) an tréimhse chun an gealltanas 
athchóiriúcháin a chur chun feidhme agus 
dá réir sin, maidir leis na hathchóirithe a 
thabhairt chun críche, ní mór go 
gcríochnódh an tréimhse nach mór na 
hathchóirithe a chur chun feidhme 
laistigh di tráth nach déanaí ná  seacht[...] 
mbliana tar éis an cinneadh a ghlacadh;

(d) na socruithe mionsonraithe agus an 
tráthchlár do chur chun feidhme an 
ghealltanais athchóiriúcháin agus don 
tuairisciú air sin atá le déanamh ag an 
mBallstát lena mbaineann faoi chuimsiú 
phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh;

(e) na táscairí ábhartha a bhaineann le 
comhlíonadh na ngarspriocanna agus na 
spriocanna; agus

(f) na socruithe chun rochtain a 
sholáthar tríd an gCoimisiún ar na 
bunsonraí ábhartha.

Or. en

Leasú 133

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. I gcás nach bhféadfaidh an Ballstát 
lena mbaineann na gealltanais 
athchóiriúcháin, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha, 
a bhaint amach a thuilleadh, go páirteach 
nó go hiomlán, de bharr imthosca 
oibiachtúla, féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann iarraidh réasúnaithe a chur faoi 
bhráid an Choimisiúin maidir leis an 
gcinneadh dá dtagraítear in Airteagal 12(1) 
a leasú nó a ionadú. Chuige sin, féadfaidh 
an Ballstát tacar modhnaithe nó tacar nua 
de ghealltanais athchóiriúcháin a mholadh.

1. I gcás nach mbeidh nach mbeidh 
an Ballstát in ann a thuilleadh na 
gealltanais athchóiriúcháin, lena n-áirítear 
garspriocanna agus spriocanna ábhartha, a 
chomhlíonadh go páirteach nó go hiomlán 
ann de bharr imthosca oibiachtúla, lena n-
áirítear imthosca suntasacha arb ionann 
iad agus cás éigeandála lena ndéantar 
difear do Bhallstát sonrach nó don 
Aontas ina iomláine, ar imthosca iad lena 
n-éilítear práinnfhreagairt ó Bhallstát nó 
gá le hathléimneacht chun mórthurraingí 
a sheasamh, féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann iarraidh réasúnaithe a chur faoi 
bhráid an Choimisiúin maidir leis an 
gcinneadh dá dtagraítear in Airteagal 12(1) 
a leasú. Chuige sin, féadfaidh an Ballstát 
tacar modhnaithe de ghealltanais 
athchóiriúcháin a mholadh.

Or. en

Leasú 134

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Gan dochar don dara fomhír 
d’Airteagal 12(3), tuairisceoidh an Ballstát 
lena mbaineann go rialta faoi chuimsiú 
phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh ar an 
dul chun cinn atá déanta maidir leis na 
gealltanais athchóiriúcháin a bhaint amach. 
Chuige sin, iarrtar ar na Ballstáit úsáid a 
bhaint as inneachar na gclár náisiúnta um 
athchóiriú mar uirlis chun tuairisciú a 
dhéanamh ar an dul chun cinn maidir le 
hathchóiriú a chur i gcrích. Leagfar síos 
leis an gcinneadh dá dtagraítear in 
Airteagal 12(1) na socruithe mionsonraithe 
agus an tráthchlár i gcomhair tuairisciú, 

Gan dochar d’Airteagal 12(3), 
tuairisceoidh an Ballstát lena mbaineann go 
rialta faoi chuimsiú phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh ar an dul chun cinn 
atá déanta maidir leis na gealltanais 
athchóiriúcháin a bhaint amach. Chuige 
sin, bainfidh na Ballstáit úsáid as 
inneachar na gclár náisiúnta um athchóiriú 
mar uirlis chun tuairisciú a dhéanamh ar an 
dul chun cinn maidir le hathchóiriú a chur i 
gcrích. Leagfar síos leis an gcinneadh dá 
dtagraítear in Airteagal 12(1) na socruithe 
mionsonraithe agus an tráthchlár i 
gcomhair tuairisciú, lena n-áirítear an 
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lena n-áirítear an mhódúlacht chun rochtain 
a bheith á tabhairt ag an gCoimisiún ar na 
bunsonraí ábhartha.

mhódúlacht chun rochtain a bheith á 
tabhairt ag an gCoimisiún ar na bunsonraí 
ábhartha.

Or. en

Leasú 135

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Beidh ranníocaíocht airgeadais a 
sholáthrófar do Bhallstát faoin uirlis 
athchóiriúcháin i bhfoirm maoiniú nach 
mbeidh baint aige leis an gcostas dá 
dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 125(1) 
den Rialachán Airgeadais; déanfar í a 
bhainistiú i gcomhréir leis na rialacha 
maidir le bainistíocht dhíreach a leagtar 
amach sa Rialachán sin, agus ní bheidh gá 
le cómhaoiniú náisiúnta ina leith.

1. Beidh ranníocaíocht airgeadais a 
sholáthrófar do Bhallstát faoin ionstraim 
um chóineasú agus athchóiriú i bhfoirm 
maoiniú nach mbeidh nasctha leis an 
gcostas dá dtagraítear i bpointe (a) 
d’Airteagal 125(1) den Rialachán 
Airgeadais; déanfar í a bhainistiú i 
gcomhréir leis na rialacha maidir le 
bainistíocht dhíreach a leagtar amach sa 
Rialachán sin, agus ní bheidh gá le 
cómhaoiniú náisiúnta ina leith.

Or. en

Leasú 136

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. I dteannta Airteagal 12(4) den 
Rialachán Airgeadais, tabharfar anonn 
go huathoibríoch leithreasuithe 
gealltanais neamhúsáidte faoin Rialachán 
seo agus féadfar iad a ghealladh síos go 
dtí an 31 Nollaig 2027. Is é an méid a 
tugadh anonn is túisce a úsáidfear sa 
bhliain airgeadais dár gcionn.

Or. en
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Leasú 137

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 16 scriosta
Marthanacht na n-athchóirithe

1. Déanfaidh Ballstát aon 
ranníocaíocht airgeadais a íocadh leis de 
bhun Airteagal 15 a aisíoc leis an 
gCoimisiún i leith gealltanas 
athchóiriúcháin, más rud é, laistigh de 
chúig bliana ón íocaíocht a dhéanamh, go 
bhfuil athrú suntasach tagtha, sa 
Bhallstát lena mbaineann, ar na 
coinníollacha faoinar ceadaíodh na 
híocaíochtaí i dtrácht.
2. Is athrú suntasach ar na 
coinníollacha faoinar ceadaíodh an 
íocaíocht a bheidh sna cásanna seo a 
leanas:
(a) freaschuireadh na heilimintí a 
raibh baint amach na ngealltanas 
athchóiriúcháin mar thoradh orthu; nó
(b) modhnaíodh go suntasach le 
bearta eile na heilimintí a raibh baint 
amach na ngealltanas athchóiriúcháin 
mar thoradh orthu.
3. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
maidir leis an aisíocaíocht tar éis dó deis 
a thabhairt don Bhallstát lena mbaineann 
a chuid barúlacha a chur i láthair laistigh 
de thréimhse dhá mhí tar éis don 
Choimisiún a chuid conclúidí a chur in 
iúl.

Or. en

Leasú 138

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 17 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina bhfuil a thoiliú tugtha ag 
an mBallstát lena mbaineann, féadfaidh an 
Coimisiún dul i mbun gníomhaíochtaí 
cumarsáide chun infheictheacht an 
chistithe ón Aontas a áirithiú maidir leis an 
tacaíocht airgeadais a beartaíodh i 
bpacáiste na ngealltanas athchóiriúcháin.

2. I gcás ina bhfuil a thoiliú tugtha ag 
an mBallstát lena mbaineann, féadfaidh an 
Coimisiún dul i mbun gníomhaíochtaí 
cumarsáide chun infheictheacht an 
chistithe ón Aontas a áirithiú maidir leis an 
tacaíocht airgeadais a beartaíodh i 
bpacáiste na ngealltanas athchóiriúcháin, 
lena n-áirítear trí chomhghníomhaíochtaí 
cumarsáide leis na húdaráis náisiúnta 
lena mbaineann.

Or. en

Leasú 139

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 1 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) tionscadail chumarsáide le 
haghaidh gníomhaíochtaí foghlama, 
comhair, múscailte feasachta, scaipthe 
eolais, agus malartú dea-chleachtas; 
feachtais múscailte feasachta agus faisnéise 
a eagrú, agus feachtais agus ócáidí dírithe 
ar na meáin chumarsáide, lena n-áirítear 
cumarsáid chorparáideach agus cumarsáid, 
i gcás inarb iomchuí, trí bhíthin gréasáin 
shóisialta; agus

(h) tionscadail chumarsáide le 
haghaidh gníomhaíochtaí foghlama, 
comhair, múscailte feasachta, scaipthe 
eolais, agus malartú dea-chleachtas, lena 
n-áirítear trí chuairteanna staidéir 
teicniúla i mBallstáit a bhfuil athchóirithe 
comhchosúla curtha chun feidhme acu; 
feachtais múscailte feasachta agus faisnéise 
a eagrú, agus feachtais agus ócáidí dírithe 
ar na meáin chumarsáide, lena n-áirítear 
cumarsáid chorparáideach agus cumarsáid, 
i gcás inarb iomchuí, trí bhíthin gréasáin 
shóisialta;

Or. en

Leasú 140

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 1 – pointe i
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) tiomsú agus foilsiú ábhar chun 
faisnéis agus torthaí an Chláir a leathadh, 
lena n-áirítear trí chórais agus uirlisí a 
úsáideann teicneolaíochtaí faisnéise agus 
cumarsáide a fhorbairt, a oibriú agus a 
chothabháil.

(i) tiomsú agus foilsiú ábhar chun 
faisnéis agus torthaí an Chláir a leathadh, 
lena n-áirítear trí fhorbairt, oibriú agus 
cothabháil córas agus uirlisí lena n-
úsáidtear teicneolaíochtaí faisnéise agus 
cumarsáide; agus

Or. en

Leasú 141

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 1 – pointe i a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ia) aon ghníomhaíocht ábhartha eile 
a thacaíonn leis na cuspóirí ginearálta 
agus sonracha a leagtar amach in 
Airteagal 4 agus in Airteagal 5.

Or. en

Leasú 142

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Más mian le Ballstát tacaíocht 
theicniúil a fháil faoin ionstraim seo, 
déanfaidh sé iarraidh ar thacaíocht a 
thíolacadh don Choimisiún, agus 
sainaithneoidh sé san iarraidh sin na réimsí 
beartais agus na tosaíochtaí i gcomhair 
tacaíochta faoi chuimsiú raon feidhme an 
Chláir faoi mar a leagtar amach é in 
Airteagal 6. Eagróidh an Coimisiún 
glaonna faoin ionstraim um thacaíocht 
theicniúil, lena socrófar sprioc-amanna 
iomchuí chun iarrataí a thíolacadh. 
Féadfaidh an Coimisiún treoir a sholáthar 

1. Más mian le Ballstát tacaíocht 
theicniúil a fháil faoin ionstraim seo, 
déanfaidh sé iarraidh ar thacaíocht a 
thíolacadh don Choimisiún, agus 
sainaithneoidh sé san iarraidh sin na réimsí 
beartais agus na tosaíochtaí i gcomhair 
tacaíochta faoi chuimsiú raon feidhme an 
Chláir faoi mar a leagtar amach é in 
Airteagal 6. Eagróidh an Coimisiún 
glaonna faoin ionstraim um thacaíocht 
theicniúil, lena socrófar sprioc-amanna 
iomchuí chun iarrataí a thíolacadh. 
Féadfaidh an Coimisiún treoir a sholáthar 
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maidir leis na príomhghnéithe a bheidh le 
cur san áireamh san iarraidh ar thacaíocht.

maidir leis na príomheilimintí atá le cur san 
áireamh san iarraidh ar thacaíocht agus 
féadfaidh sé úsáid na tacaíochta teicniúla 
ag Ballstáit a bhfuil ardriachtanais 
tacaíochta acu a chur chun cinn agus a 
spreagadh tuilleadh.

Or. en

Leasú 143

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cur chun feidhme athchóirithe ag na 
Ballstáit, ar a dtionscnamh féin, go háirithe 
chun fás eacnamaíoch agus cruthú post atá 
inbhuanaithe a bhaint amach;

(a) cur chun feidhme na n-athchóirithe 
ag na Ballstáit, ar a dtionscnamh féin, go 
háirithe chun fás eacnamaíoch atá 
inbhuanaithe agus cuimsitheach, cruthú 
post atá ar ardchaighdeán agus cuimsiú 
sóisialta a bhaint amach;

Or. en

Leasú 144

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) cur chun feidhme athchóirithe 
fáschothaitheacha i gcomhthéacs na 
bpróiseas a bhaineann le rialachas 
eacnamaíoch, go háirithe na moltaí 
tírshonracha arna n-eisiúint i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh nó 
bearta a bhaineann le dlí an Aontais a chur 
chun feidhme;

(c) cur chun feidhme athchóirithe i 
gcomhthéacs na bpróiseas a bhaineann le 
rialachas eacnamaíoch, go háirithe i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh nó 
bearta a bhaineann le dlí an Aontais a chur 
chun feidhme;

Or. en
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Leasú 145

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) ullmhú togra le haghaidh 
gealltanais athchóiriúcháin agus cur chun 
feidhme na ngealltanas athchóiriúcháin 
arna nglacadh ar láimh ag na Ballstáit;

(d) ullmhú togra agus cur chun feidhme 
pacáistí faoin ionstraim bhuiséadach um 
chóineasú agus iomaíochas agus cur 
chun feidhme gealltanas athchóiriúcháin 
faoin ionstraim um chóineasú agus 
athchóiriú;

Or. en

Leasú 146

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) cur chun feidhme athchóirithe, atá 
ábhartha maidir le hullmhúchán na 
mBallstát i gcomhair ballraíocht sa 
limistéar euro, ar Ballstáit iad nach bhfuil 
an euro mar airgeadra acu agus a bhfuil 
céimeanna follasacha glactha acu chun 
an t-airgeadra aonair a ghlacadh laistigh 
d’achar ama ar leith.

(e) cur chun feidhme athchóirithe atá 
ábhartha d’ullmhú do bhallraíocht sa 
limistéar euro i gcás na mBallstát a 
ghlacann gealltanais athchóiriúcháin ar 
láimh faoin ionstraim um chóineasú agus 
athchóiriú; agus

Or. en

Leasú 147

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) gníomhaíochtaí ar féidir leo cur 
chun feidhme Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus 
phrionsabail Cholún Eorpach na gCeart 
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Sóisialta a bhaint amach.

Or. en

Leasú 148

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Déanfar na bearta a bhaineann le 
hullmhúchán i gcomhair ballraíocht sa 
limistéar euro de bhun Airteagal 32 a 
shainaithint sa phlean comhair agus 
tacaíochta dá dtagraítear i mír 3, ar 
leithligh ó thacaíocht theicniúil eile. Ina 
theannta sin, sainaithneofar sa phlean, ar 
leithligh, na bearta a bhaineann leis na 
gealltanais athchóiriúcháin arna nglacadh 
ar láimh ag na Ballstáit de bhun 
Airteagail 13 agus 29.

4. Sa phlean comhair agus tacaíochta 
dá dtagraítear i mír 3, sainaithneofar, ar 
leithligh ó thacaíocht theicniúil eile, na 
bearta a bhaineann le tograí le haghaidh 
pacáistí arna nglacadh ar láimh faoin 
ionstraim bhuiséadach um chóineasú 
agus iomaíochas agus na tograí le 
haghaidh gealltanais athchóiriúcháin arna 
nglacadh ar láimh faoin ionstraim um 
chóineasú agus athchóiriú.

Or. en

Leasú 149

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfaidh an Coimisiún dul i mbun 
gníomhaíochtaí cumarsáide chun 
infheictheacht an chistithe ón Aontas i 
gcomhair na mbeart tacaíochta atá 
beartaithe sna pleananna comhair agus 
tacaíochta a áirithiú.

3. Féadfaidh an Coimisiún dul i mbun 
gníomhaíochtaí cumarsáide chun 
infheictheacht an chistithe ón Aontas i 
gcomhair na mbeart tacaíochta atá 
beartaithe sna pleananna comhair agus 
tacaíochta a áirithiú, lena n-áirítear trí 
chomhghníomhaíochtaí cumarsáide leis 
na húdaráis náisiúnta lena mbaineann.

Or. en
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Leasú 150

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ranníocaíochtaí airgeadais eile leis an 
ionstraim um thacaíocht theicniúil

Aistrithe acmhainní chuig an ionstraim um 
thacaíocht theicniúil

Or. en

Leasú 151

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. I dteannta an imchlúdaigh 
airgeadais a leagtar amach i bpointí (b) 
agus i bpointe (c)(ii) d’Airteagal 7(2), 
féadfar an buiséad um thacaíocht theicniúil 
faoin gClár a mhaoiniú trí ranníocaíochtaí 
saorálacha breise ó na Ballstáit.

1. I dteannta an imchlúdaigh 
airgeadais a leagtar amach in Airteagal 
7(2) den Rialachán seo, féadfar an buiséad 
um thacaíocht theicniúil faoin gClár a 
mhaoiniú trí aistrithe saorálacha ó 
Bhallstáit a dhéantar i gcomhréir le 
hAirteagal 21 de Rialachán (AE) ..../.... 
[comharba Rialachán na bhForálacha 
Coiteanna], agus de bhun an nós 
imeachta a leagtar amach san Airteagal 
sin, dá dtagraítear in Airteagal 7(4) den 
Rialachán seo.

Or. en

Leasú 152

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh ranníocaíochtaí arna 
ndéanamh i gcomhréir le hAirteagal 100 
de Rialachán [comharba Rialachán na 
bhForálacha Coiteanna] a bheith sna 

scriosta
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ranníocaíochtaí saorálacha breise dá 
dtagraítear in mír 1, agus de bhun an nós 
imeachta a leagtar amach san Airteagal 
sin, dá dtagraítear in Airteagal 7(4).

Or. en

Leasú 153

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Ina theannta sin, féadfaidh 
saineolaithe aonair tacaíocht a sholáthar, ar 
saineolaithe iad a bhféadfar iarraidh orthu 
rannchuidiú le gníomhaíochtaí roghnaithe 
arna n-eagrú faoin gClár i gcás inar gá sin 
chun na cuspóirí sonracha a leagtar amach i 
bpointe (b) agus i bpointe (c)(ii) 
d’Airteagal 5(2) a bhaint amach.

4. Ina theannta sin, féadfaidh 
saineolaithe aonair tacaíocht a sholáthar, ar 
saineolaithe iad a bhféadfar iarraidh orthu 
rannchuidiú le gníomhaíochtaí áirithe arna 
n-eagrú faoin gClár i gcás inar gá sin leis 
na cuspóirí sonracha a leagtar amach in 
Airteagal 5 a bhaint amach.

Or. en

Leasú 154

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 5 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun an ionstraim um thacaíocht theicniúil 
faoin gClár a chur chun feidhme, glacfaidh 
an Coimisiún, trí ghníomhartha cur chun 
feidhme, cláir oibre agus cuirfidh sé 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
ar an eolas faoi sin.

Chun an ionstraim um thacaíocht theicniúil 
faoin gClár a chur chun feidhme, glacfaidh 
an Coimisiún, trí ghníomhartha tarmligthe 
i gcomhréir le hAirteagal 36a, cláir oibre 
agus cuirfidh sé Parlaimint na hEorpa agus 
an Chomhairle ar an eolas faoi sin.

Or. en

Leasú 155
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 5 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leagfar amach an leithdháileadh don 
ionstraim um thacaíocht theicniúil sna cláir 
oibre. Leagfar amach freisin na bearta is gá 
dá gcur chun feidhme i gcomhréir leis na 
cuspóirí ginearálta agus sonracha dá 
dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 4 agus 
i bpointe (b) agus i bpointe (c)(ii) 
d’Airteagal 5(2) agus, na critéir 
roghnúcháin agus dhámhachtana le 
haghaidh deontas, chomh maith leis na 
gnéithe go léir a éilítear leis an Rialachán 
Airgeadais.

Leagfar amach an leithdháileadh don 
ionstraim um thacaíocht theicniúil sna cláir 
oibre. Leagfar amach iontu freisin na 
bearta is gá dá gcur chun feidhme i 
gcomhréir le cuspóirí ginearálta agus 
sonracha dá dtagraítear in Airteagal 4 agus 
Airteagal 5 den Rialachán, agus na critéir 
roghnúcháin agus dhámhachtana le 
haghaidh deontas, chomh maith leis na 
gnéithe eile go léir a éilítear leis an 
Rialachán Airgeadais.

Or. en

Leasú 156

Togra le haghaidh rialacháin
Caibidil IV

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

[...] scriosta

Or. en

Leasú 157

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 35 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I ndáil leis na gníomhaíochtaí tacaíochta 
airgeadais, beidh faisnéis faoin dul chun 
cinn atá déanta ag na Ballstáit lena 
mbaineann maidir le gealltanais 
athchóiriúcháin faoin uirlis 
athchóiriúcháin san áireamh sa tuarascáil 
bhliantúil. San áireamh sa tuarascáil 

I ndáil leis na gníomhaíochtaí tacaíochta 
airgeadais, beidh faisnéis sa tuarascáil 
bhliantúil faoin dul chun cinn atá déanta le 
pacáistí na mBallstát lena mbaineann 
faoin ionstraim bhuiséadach um 
chóineasú agus um iomaíochas. Beidh 
faisnéis sa tuarascáil bhliantúil freisin 
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bhliantúil freisin beidh faisnéis 
choibhéiseach maidir le cur chun feidhme 
chomhpháirt na tacaíochta airgeadais 
faoin tsaoráid chóineasúcháin.

faoin dul chun cinn atá déanta ag na 
Ballstáit lena mbaineann maidir le 
gealltanais athchóiriúcháin faoin ionstraim 
um chóineasú agus athchóiriú.

Or. en

Leasú 158

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 35 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) pleananna comhair agus tacaíochta, 
dá dtagraítear in Airteagal 19(3); agus

(c) pleananna comhair agus tacaíochta, 
dá dtagraítear in Airteagal 19(3);

Or. en

Leasú 159

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 35 – mír 3 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) bearta speisialta arna nglacadh de 
bhun Airteagal 23(6).

(d) bearta speisialta arna nglacadh de 
bhun Airteagal 23(6); agus

Or. en

Leasú 160

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 35 – mír 3 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) bearta tacaíochta a chur chun 
feidhme.

Or. en
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Leasú 161

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 36 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Soláthróidh an Coimisiún 
tuarascáil mheastóireachta neamhspleách 
mheántéarma ar an gClár do Pharlaimint na 
hEorpa, don Chomhairle, do Choiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
agus do Choiste na Réigiún, tráth nach 
déanaí ná ceithre bliana tar éis thús chur 
chun feidhme an Chláir, agus soláthróidh 
sé tuarascáil mheastóireachta 
neamhspleách ex post ar an gClár dóibh 
tráth nach déanaí ná deireadh na tréimhse a 
shonraítear in Airteagal 1.

1. Faoi cheann ... [ceithre bliana tar 
éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], 
tíolacfaidh an Coimisiún do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle tuarascáil 
mheastóireachta neamhspleách 
mheántéarma ar an gClár mar aon le 
tuarascáil mheastóireachta ex post ar an 
gClár tráth nach deanaí ná ceithre bliana tar 
éis dheireadh na tréimhse a shonraítear in 
Airteagal 1.

Or. en

Leasú 162

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 36 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar an uirlis athchóiriúcháin, 
an ionstraim um thacaíocht theicniúil agus 
an tsaoráid chóineasúcháin a chumhdach 
sa mheastóireacht.

2. Déanfar an ionstraim bhuiséadach 
um chóineasú agus um iomaíochas agus 
an ionstraim um chóineasú agus 
athchóiriú agus an ionstraim um thacaíocht 
theicniúil a chumhdach sna 
meastóireachtaí.

Or. en

Leasú 163

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 36 – mír 3 – fomhír 1 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás inarb ábhartha, beidh togra le 
haghaidh leasuithe ar an Rialachán seo 
ag gabháil leis an tuarascáil 
mheastóireachta.

Or. en

Leasú 164

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 36 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Seolfar na tuarascálacha 
meastóireachta ar aghaidh chuig Coiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
agus Coiste Eorpach na Réigiún.

Or. en

Leasú 165

Togra le haghaidh rialacháin
Caibidil 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

CAIBIDIL Va
AN TARMLIGEAN A FHEIDHMIÚ
Airteagal 36a
An tarmligean a fheidhmiú
1. Is faoi réir na gcoinníollacha a 
leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an 
chumhacht don Choimisiún chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.
2. Tabharfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 7j(1), Airteagal 
12(1) agus Airteagal 23(5) don 
Choimisiún go dtí an 31 Nollaig 2028.
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3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa 
nó an Chomhairle tarmligean na 
cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 
7j(1), Airteagal 12(1) agus Airteagal 23(5) 
a chúlghairm tráth ar bith. Déanfaidh 
cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh 
deireadh a chur le tarmligean na 
cumhachta atá sonraithe sa chinneadh 
sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis 
fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an 
Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a 
shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé 
difear do bhailíocht aon ghníomhartha 
tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.
4. Roimh dó gníomh tarmligthe a 
ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun 
comhairliúchán le saineolaithe arna n-
ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis 
na prionsabail a leagtar síos i 
gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 
Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr.
5. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh 
tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún 
fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle faoi.
6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 7j(1), 
Airteagal 12(1) agus Airteagal 23(5) i 
bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon 
agóid curtha in iúl ag Parlaimint na 
hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de 
thréimhse trí mhí tar éis fógra faoin 
ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint 
na hEorpa agus don Chomhairle nó más 
rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, 
go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle araon tar éis a chur in iúl 
don Choimisiún nach ndéanfaidh siad 
aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a 
fhadú 3 mhí ar thionscnamh Pharlaimint 
na hEorpa nó na Comhairle.

Or. en
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Leasú 166

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 38 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfar caiteachais maidir le 
cúnamh teicniúil agus riaracháin a 
chumhdach freisin faoi imchlúdach 
airgeadais an Chláir dá dtagraítear i 
bpointe (b) agus pointe (c)(ii) 
d’Airteagal 7(2), lena n-áirítear caiteachais 
a bhaineann le faireachán, cumarsáid agus 
meastóireacht a éilítear de bhun Rialachán 
Uimh. (AE) 2017/825 agus nach mbeidh 
curtha i gcrích faoin 31 Nollaig 2020.

2. Féadfar caiteachais maidir le 
cúnamh teicniúil agus riaracháin a 
chumhdach freisin faoi imchlúdach 
airgeadais na hionstraime um thacaíocht 
theicniúil dá dtagraítear in Airteagal 7(2), 
lena n-áirítear caiteachais a bhaineann le 
faireachán, cumarsáid agus meastóireacht a 
éilítear de bhun Rialachán Uimh. (AE) 
2017/825 agus nach mbeidh curtha i gcrích 
faoin 31 Nollaig 2020.

Or. en

Leasú 167

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn -1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

IARSCRÍBHINN -I (nua)
Modheolaíocht d’áireamh na ranníocaíochta uasta airgeadais in aghaidh an Bhallstáit 
faoin ionstraim bhuiséadach um chóineasú agus um iomaíochas
Leagtar amach san iarscríbhinn seo an mhodheolaíocht d'áireamh na ranníocaíochta 
uasta airgeadais atá ar fáil do gach Ballstát faoin ionstraim bhuiséadach um chóineasú 
agus um iomaíochas, dá dtagraítear in Airteagal 7e. Leis an modheolaíocht, cinnteofar 
leibhéal íosta ranníocaíochta le gach Ballstát.
Sainítear an ranníocaíocht uasta airgeadais a dhéanann Ballstát faoin ionstraim 
bhuiséadach ( ) um chóineasú agus um iomaíochas mar seo a leanas: 𝑴𝑭𝑪𝒊

=𝑴𝑭𝑪𝒊 𝜶𝒊 ∗ (
𝑭𝑺
𝟐 )

más rud é:
gurb ionann TA (Tacaíocht Airgeadais) agus an t-imchlúdach airgeadais atá ar fáil faoin 
ionstraim bhuiséadach um chóineasú agus um iomaíochas dá dtagraítear in Airteagal 
7(2); agus
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 go sainítear eochair leithdháilte an Bhallstáit i, mar seo a leanas:𝜶𝒊

 = 𝜶𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

∑𝟏𝟗
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

Agus:
 = eochair leithdháilte thír i𝜶𝒊

 = Olltáirgeacht Intíre 2018 per capita thír i,𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

 = meán ualaithe Olltáirgeacht Intíre 2018 per capita na mBallstát EA-19,𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

 = daonra iomlán 2018 i dtír i,𝒑𝒐𝒑𝒊

 = daonra iomlán 2018 i mBallstáit EA-19𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

Tar éis an mhodheolaíocht sin a chur i bhfeidhm, is iad seo a leanas sciar agus méid na 
ranníocaíochta uasta airgeadais in aghaidh an Bhallstáit faoin ionstraim bhuiséadach um 
chóineasú agus um iomaíochas, a bheadh ar fáil do gach Ballstát ag gach céim agus gach 
glao den phróiseas leithdháilte a ndéantar cur síos air in Airteagal 7f:
[méid le cur leis tráth is faide anonn]
Eochair leithdháilte chun tacaíocht uasta a áireamh (% den iomlán)

BE 2.64
DE 18.78

EE 0.62

IE 0.67

EL 5.69

ES 16.52

FR 17.58

IT 19.00

CY 0.33

LV 1.15

LT 1.59

LU 0.06

MT 0.17

NL 3.51

AT 1.85

PT 4.79

SI 0.86

SK 3.00

FI 1.20
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Iomlán 100.00

Iarscríbhinn: coigeartú comhréireach na ranníocaíochta airgeadais (Airteagal 7f)
Leagtar amach san iarscríbhinn seo an modh chun an ranníocaíocht airgeadais arna 
leithdháileadh do Bhallstáit a chinneadh sa chás nach leor an t-iarmhéid a chuirtear ar 
fáil lena leithdháileadh faoin bpróiseas leithdháilte, a bhíonn ar fáil faoi ghlao arna 
eagrú tar éis dheireadh an dara tréimhse 24 mhí, chun na ranníocaíochtaí airgeadais le 
Ballstáit a chumhdach, tar éis dóibh togra formheasta a thíolacadh faoi ghlao (faoin 
ionstraim bhuiséadach um chóineasú agus um iomaíochas).
Sa chás sin, ríomhtar an ranníocaíocht airgeadais a leithdháiltear ar Bhallstát i mar seo a 
leanas:

𝑭𝑪𝒊 × 𝜸

Más rud é:
gurb ionann FCi agus an ranníocaíocht airgeadais arna leithdháileadh do Bhallstát I, 
arna chinneadh ar bhonn na gcritéar dá dtagraítear in Airteagal 7i, agus

 gurb ionann γ agus an fachtóir coigeartaithe, arna shainiú mar:𝜸

𝜸 =
𝑹𝒆𝒎𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒎𝒐𝒖𝒏𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒆𝒏𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒆 

∑
𝒊
𝑭𝑪𝒊

sa chás ina dtagraíonn i do gach Ballstát a thíolaic togra le haghaidh an ghlao.

Or. en

Leasú 168

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áireamh na ranníocaíochta uasta airgeadais 
in aghaidh an Bhallstáit

Áireamh na ranníocaíochta uasta airgeadais 
in aghaidh an Bhallstáit faoin ionstraim 
um chóineasú agus athchóiriú

Or. en

Leasú 169

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leagtar amach san iarscríbhinn seo an 
mhodheolaíocht d'áireamh na 
ranníocaíochta uasta airgeadais atá ar fáil 
do gach Ballstát faoin ionstraim um 
thacaíocht airgeadais, dá dtagraítear in 
Airteagal 9, agus an ranníocaíocht uasta 
airgeadais atá ar fáil do gach Ballstát faoi 
chomhpháirt na tacaíochta airgeadais den 
ionstraim tacaíochta um chóineasú, dá 
dtagraítear in Airteagal 26.

Leagtar amach san iarscríbhinn seo an 
mhodheolaíocht d'áireamh na 
ranníocaíochta uasta airgeadais atá ar fáil 
do gach Ballstát faoin ionstraim um 
chóineasú agus athchóiriú, dá dtagraítear 
in Airteagal 9.

Or. en

Leasú 170

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – ceannteideal 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

An uirlis athchóiriúcháin An ionstraim um chóineasú agus 
athchóiriú

Or. en

Leasú 171

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – ceannteideal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Sainítear an ranníocaíocht uasta airgeadais 
a dhéanann Ballstát faoin uirlis 
athchóiriúcháin mar seo a leanas:

Sainítear an ranníocaíocht uasta airgeadais 
( ) a dhéanann Ballstát faoin 𝑴𝑭𝑪𝒊
ionstraim um chóineasú agus athchóiriú 
mar seo a leanas:

𝜶𝒊 × 𝑭𝑺
𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 ×

𝑭𝑺
𝟑

más rud é: más rud é:

gurb ionann TA (Tacaíocht airgeadais) agus 
an t-imchlúdach airgeadais atá ar fáil faoin 
uirlis athchóiriúcháin dá dtagraítear in 

gurb ionann TA (Tacaíocht airgeadais) agus 
an t-imchlúdach airgeadais atá ar fáil faoin 
ionstraim um chóineasú agus athchóiriú 
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Airteagal 7(2)(a); agus dá dtagraítear in Airteagal 7(2)(a); agus

go sainítear eochair leithdháilte an 
Bhallstáit i, αi mar:

go sainítear eochair leithdháilte an 
Bhallstáit i, αi mar:

𝜶𝒊 =
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼  = 𝛂𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

∑𝟔
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

Agus:
 = eochair leithdháilte thír i𝜶𝒊

= Olltáirgeacht Intíre 2018 per 𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

capita thír i,
 = meán ualaithe 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪

𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆
Olltáirgeacht Intíre 2018 per capita na 
mBallstát incháilithe nach bhfuil sa 
limistéar euro,

 = daonra iomlán i dtír i,𝑝𝑜𝑝𝑖  = daonra iomlán 2018 i dtír i,𝑝𝑜𝑝𝑖

 = an daonra iomlán sna Ballstáit 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
AE-27 uile.

 = daonra iomlán 2018 sna Ballstáit 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
incháilithe nach bhfuil sa limistéar euro .

Or. en

Leasú 172

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tar éis an fhoirmle sin a chur i bhfeidhm, 
is iad seo a leanas sciar agus méid na 
ranníocaíochta uasta airgeadais faoin uirlis 
athchóiriúcháin a bheadh ar fáil do gach 
Ballstát ag gach céim agus glao den 
phróiseas leithdháilte a ndéantar cur síos 
air in Airteagal 10:

Tar éis an fhoirmle sin a chur i bhfeidhm, 
is iad seo a leanas sciar agus méid na 
ranníocaíochta uasta airgeadais faoin 
ionstraim um chóineasú agus athchóiriú, a 
bheadh ar fáil do gach Ballstát ag gach 
céim agus gach glao den phróiseas 
leithdháilte a ndéantar cur síos air in 
Airteagal 10:

Or. en

Leasú 173
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Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 3 – tábla -1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tábla -1 (nua)
Eochair leithdháilte chun tacaíocht uasta a áireamh (% den iomlán)

BG 11.72
CZ 7.07
DK 1.47
HR 4.26
HU 9.43
PL 38.69
RO 24.47
SE 2.89

Iomlán 100.00
[Méideanna le cur leis tráth is faide anonn]

Or. en

Leasú 174

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 3 – tábla 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

[...] scriosta

Or. en

Leasú 175

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – ceannteideal 2



PE648.526v01-00 118/148 PR\1201180GA.docx

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Comhpháirt na tacaíochta airgeadais 
faoin tsaoráid chóineasúcháin

scriosta

Or. en

Leasú 176

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

[...] scriosta

Or. en

Leasú 177

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leagtar amach san iarscríbhinn seo an 
modh chun an ranníocaíocht airgeadais 
arna leithdháileadh do Bhallstáit a 
chinneadh sa chás nach leor iarmhéid an 
imchlúdaigh fhoriomláin, a bhíonn ar fáil 
faoi ghlao arna eagrú tar éis dheireadh an 
chéad fiche mí, chun na ranníocaíochtaí 
airgeadais le Ballstáit a íoc, tar éis dóibh 
togra a thíolacadh faoi ghlao (bíodh sé 
faoin uirlis athchóiriúcháin nó faoin 
gcomhpháirt tacaíochta airgeadais den 
tsaoráid chóineasúcháin).

Leagtar amach san iarscríbhinn seo an 
modh chun an ranníocaíocht airgeadais 
arna leithdháileadh do Bhallstáit a 
chinneadh sa chás nach leor iarmhéid an 
imchlúdaigh fhoriomláin, a bhíonn ar fáil 
faoi ghlao arna eagrú tar éis dheireadh an 
dara tréimhse 36 mí, chun na 
ranníocaíochtaí airgeadais le Ballstáit a íoc, 
tar éis dóibh togra a thíolacadh faoi ghlao 
faoin ionstraim um chóineasú agus 
athchóiriú.

Or. en

Leasú 178

Togra le haghaidh rialacháin
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Iarscríbhinn I – mír 6 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

𝐹𝐶𝑖 = (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺), 𝒐𝒓 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐 , 𝒐𝒓(𝜷
𝒊

× 𝑪𝑭), 𝒐𝒓 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐
𝐹𝐶𝑖 = 𝑴𝑭𝑪𝒊 

Or. en

Leasú 179

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 7 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

nuair a chinntear de réir (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺) 
measúnú ar thogra athchóiriúcháin an 
Bhallstáit faoin uirlis athchóiriúcháin go 
gcomhlíonann sé go hiomlán na critéir a 
leagtar amach in Airteagal 11(7), agus go 
bhfaigheann sé dá réir sin an ranníocaíocht 
uasta airgeadais; 

nuair a chinntear de réir measúnú ar 𝑴𝑭𝑪𝒊
thogra athchóiriúcháin an Bhallstáit faoin 
ionstraim um chóineasú agus athchóiriú 
go gcomhlíonann sé go hiomlán na critéir a 
leagtar amach in Airteagal 11a(3), agus go 
bhfaigheann sé dá réir sin an ranníocaíocht 
uasta airgeadais;

Or. en

Leasú 180

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 7 – fleasc 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 nuair a chinntear de réir measúnú 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐  
ar thogra athchóiriúcháin an Bhallstáit 
faoin uirlis athchóiriúcháin go 
gcomhlíonann sé go hiomlán na critéir a 
leagtar amach in Airteagal 11(7), agus go 
bhfaigheann sé dá réir sin an 
ranníocaíocht uasta airgeadais;

scriosta

Or. en
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Leasú 181

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 7 – fleasc 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 nuair a chinntear de réir (𝜷𝒊 × 𝑪𝑭) 
measúnú ar thogra athchóiriúcháin an 
Bhallstáit faoin gcomhpháirt tacaíochta 
airgeadais den tsaoráid chóineasúcháin 
go gcomhlíonann sé go hiomlán na critéir 
a leagtar amach in Airteagal 11(7) agus 
Airteagal 27(3), agus go bhfaigheann sé 
dá réir sin an ranníocaíocht uasta 
airgeadais; nó

scriosta

Or. en

Leasú 182

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 7 – fleasc 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 nuair a chinntear de réir measúnú 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐  
ar thogra athchóirithe an Bhallstáit faoin 
gcomhpháirt tacaíochta airgeadais den 
tsaoráid chóineasúcháin go 
gcomhlíonann sé go sásúil na critéir a 
leagtar amach in Airteagal 11(7) agus 
Airteagal 27(3), agus go bhfaigheann sé 
dá réir sin leath na ranníocaíochta uasta 
airgeadais.

scriosta

Or. en

Leasú 183

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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Is é is cuspóir leis na treoirlínte 
measúnaithe seo chun feidhmiú in éineacht 
leis an Rialachán seo mar bhunús don 
Choimisiún chun measúnú a dhéanamh – 
ar bhealach follasach agus cóir cothrom – 
ar na tograí le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin arna moladh ag na 
Ballstáit, agus chun an ranníocaíocht 
airgeadais a chinneadh i gcomhréir leis na 
cuspóirí agus le haon cheanglais ábhartha 
eile a leagtar síos sa Rialachán seo, nuair a 
bhítear ag cur na huirlise athchóiriúcháin 
agus na comhpháirte tacaíochta 
airgeadais den tsaoráid chóineasúcháin 
chun feidhme. Is suntasach gurb ionann na 
treoirlínte seo agus an bunús do chur i 
bhfeidhm na gcritéar measúnaithe agus do 
chinneadh na ranníocaíochta airgeadais dá 
dtagraítear, in Airteagal 11(7) agus in 
Airteagal 12(2), agus in Airteagal 28 faoi 
seach.

Is é cuspóir na dtreoirlínte measúnaithe sin 
feidhmiú in éineacht leis an Rialachán seo 
mar bhunús don Choimisiún chun measúnú 
a dhéanamh – ar bhealach follasach agus 
cóir cothrom – ar na tograí le haghaidh 
pacáistí pacáistí athchóiriúcháin agus 
infheistíochta arna dtíolacadh ag na 
Ballstáit faoin ionstraim bhuiséadach um 
chóineasú agus um iomaíochas agus na 
gealltanais athchóiriúcháin arna 
dtíolacadh ag Ballstáit faoin ionstraim um 
chóineasú agus athchóiriú agus chun an 
ranníocaíocht airgeadais a chinneadh i 
gcomhréir leis na cuspóirí agus le haon 
cheanglais ábhartha eile arna leagan síos sa 
Rialachán seo. Is suntasach gurb ionann na 
treoirlínte sin agus an bunús do chur i 
bhfeidhm na gcritéar measúnaithe agus do 
chinneadh na ranníocaíochta airgeadais dá 
dtagraítear, in Airteagal 7i(3), Airteagal 
7j(2), Airteagal 11a(3) agus Airteagal 
12(2).

Or. en

Leasú 184

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Níl na treoirlínte infheidhmithe i leith na 
hionstraime tacaíochta teicniúla ná i leith 
na comhpháirte tacaíochta teicniúla den 
tsaoráid chóineasúcháin dá réir. Dá bhrí 
sin, is amhlaidh nach bhfuil feidhm leo 
maidir le measúnú ar iarrataí ar 
thacaíocht theicniúil dá dtagraítear in 
Airteagal 19 agus Airteagal 31.

scriosta

Or. en

Leasú 185
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Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 1 – mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tuilleadh treorach a thabhairt maidir 
leis an bpróiseas measúnaithe ar na tograí 
le haghaidh gealltanais athchóiriúcháin 
arna dtíolacadh ag na Ballstáit;

(a) tuilleadh treorach a thabhairt maidir 
leis an bpróiseas measúnaithe ar na tograí 
le haghaidh pacáistí agus gealltanais 
athchóiriúcháin arna dtíolacadh ag na 
Ballstáit;

Or. en

Leasú 186

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 1 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) sainiú a thabhairt ar an nasc idir an 
measúnú a dhéanfaidh an Coimisiún faoi 
na critéir mheasúnaithe agus cinneadh na 
ranníocaíochta airgeadais atá le leagan 
amach i gcinneadh an Choimisiúin i ndáil 
leis na gealltanais athchóiriúcháin 
roghnaithe.

(c) sainiú a thabhairt ar an nasc idir an 
measúnú a dhéanfaidh an Coimisiún faoi 
na critéir mheasúnaithe agus cinneadh na 
ranníocaíochta airgeadais a bheidh le 
leagan amach i gcinneadh an Choimisiúin i 
ndáil leis na pacáistí agus gealltanais 
athchóiriúcháin roghnaithe.

Or. en

Leasú 187

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 1 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is uirlis atá sna treoirlínte chun éascú do 
mheasúnú ag an gCoimisiún ar na tograí le 
haghaidh gealltanais athchóiriúcháin arna 
dtíolacadh ag na Ballstáit, agus lena 
áirithiú go soláthraítear dreasachtaí 
airgeadais leis an uirlis athchóiriúcháin 
agus leis an gcomhpháirt tacaíochta 
airgeadais den tsaoráid chóineasúcháin do 

Is uirlis atá sna treoirlínte chun éascú do 
mheasúnú ag an gCoimisiún ar na tograí le 
haghaidh gealltanais athchóiriúcháin arna 
dtíolacadh ag na Ballstáit, agus lena 
áirithiú go soláthraítear dreasachtaí 
airgeadais leis an ionstraim bhuiséadach 
um chóineasú agus um iomaíochas agus 
leis an ionstraim um chóineasú agus 
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chur chun feidhme na n-athchóirithe atá 
ábhartha agus lena mbaineann breisluach 
ard, agus lena n-áirithítear cóir chothrom i 
measc na mBallstát ag an am céanna.

athchóiriú do chur chun feidhme na n-
athchóirithe atá ábhartha agus lena 
mbaineann breisluach ard, agus lena n-
áirithítear cóir chothrom i measc na 
mBallstát ag an am céanna.

Or. en

Leasú 188

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir le hAirteagal 11, ní mór d’aon 
Bhallstát ar mian leis tacaíocht a fháil faoin 
uirlis athchóiriúcháin, togra le haghaidh 
gealltanais athchóiriúcháin a chur faoi 
bhráid an Choimisiúin. Beidh réasúnú agus 
bunús cuí ag an togra, agus gheofar ann na 
heilimintí go léir dá dtagraítear in 
Airteagal 11(3). Chun tograí 
ardchaighdeáin le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin a ullmhú, féadfaidh an 
Coimisiún piarchomhairleoireacht a eagrú 
chun go mbeidh ar chumas an Bhallstáit 
lena mbaineann leas a bhaint as taithí na 
mBallstát eile, sula dtíolactar an togra féin.

I gcomhréir le hAirteagal 7h, tíolacfaidh 
Ballstát ar mian leis tacaíocht a fháil 
faoin ionstraim bhuiséadach um 
chóineasú agus um iomaíochas togra 
comhleanúnach le haghaidh athchóirithe 
agus infheistíocht incháilithe don 
Choimisiún. I gcomhréir le hAirteagal 11, 
tíolacfaidh Ballstát ar mian leis tacaíocht a 
fháil faoin ionstraim um chóineasú agus 
athchóiriú togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin don Choimisiún. Beidh 
réasúnú agus bunús cuí ag an togra, agus 
gheofar ann na heilimintí go léir dá 
dtagraítear in Airteagal 7h agus Airteagal 
11, faoi seach. Chun tograí ardchaighdeáin 
le haghaidh gealltanais athchóiriúcháin a 
ullmhú, féadfaidh an Coimisiún 
piarchomhairleoireacht a eagrú chun go 
mbeidh ar chumas an Bhallstáit lena 
mbaineann leas a bhaint as taithí na 
mBallstát eile, sula dtíolactar an togra féin.

Or. en

Leasú 189

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is é an Coimisiún a dhéanfaidh an 
próiseas measúnaithe i ndlúthchomhar leis 
an mBallstát lena mbaineann. Féadfaidh an 
Coimisiún barúlacha a thabhairt nó faisnéis 
bhreise a lorg. Soláthróidh an Ballstát lena 
mbaineann an fhaisnéis bhreise a iarrtar, 
agus déanfaidh sé athbhreithniú ar an togra, 
más gá, sula dtíolactar go hoifigiúil é. 
Tabharfaidh an Coimisiún san áireamh an 
réasúnú agus na heilimintí arna soláthar ag 
an mBallstát lena mbaineann, agus aon 
fhaisnéis ábhartha eile.

Is é an Coimisiún a dhéanfaidh an 
próiseas measúnaithe i ndlúthchomhar leis 
an mBallstát lena mbaineann. Féadfaidh an 
Coimisiún barúlacha a thabhairt nó faisnéis 
ábhartha bhreise a lorg. Soláthróidh an 
Ballstát lena mbaineann an fhaisnéis 
bhreise a iarrtar, agus déanfaidh sé 
athbhreithniú ar an togra, más gá, sula 
dtíolactar go hoifigiúil é. Tabharfaidh an 
Coimisiún san áireamh an réasúnú agus na 
heilimintí arna soláthar ag an mBallstát 
lena mbaineann, agus aon fhaisnéis 
ábhartha eile.

Or. en

Leasú 190

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir le hAirteagal 12(1), is é an 
Coimisiún a dhéanfaidh an measúnú agus a 
ghlacfaidh cinneadh trí bhíthin gníomh cur 
chun feidhme laistigh de cheithre mhí ó 
thíolacadh oifigiúil an togra le haghaidh 
gealltanais athchóiriúcháin ag an 
mBallstát lena mbaineann.

I gcomhréir le hAirteagal 7i agus 
Airteagal 11a, is é an Coimisiún a 
dhéanfaidh an measúnú agus a ghlacfaidh 
cinneadh trí bhíthin gníomh tarmligthe i 
gcomhréir le hAirteagal 7j agus Airteagal 
12 laistigh de cheithre mhí ó thíolacadh 
oifigiúil an togra ag an mBallstát lena 
mbaineann.

Or. en

Leasú 191

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun críche an mheasúnaithe ar na tograí 
le haghaidh gealltanais athchóiriúcháin 

Chun críche an mheasúnaithe ar na tograí 
arna dtíolacadh ag Ballstáit, féadfaidh an 
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arna dtíolacadh ag na Ballstáit, féadfaidh 
an Coimisiún cúnamh a fháil ó 
shaineolaithe.

Coimisiún cúnamh a fháil ó shaineolaithe.

Or. en

Leasú 192

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Go neamhspleách ar an measúnú a 
dhéanfaidh an Coimisiún, féadfaidh an 
Coiste um Beartas Eacnamaíoch, a 
bunaíodh le Cinneadh 2000/604/CE36 ón 
gComhairle, a thuairim a thabhairt 
freisin maidir leis na tograí le haghaidh 
gealltanais athchóiriúcháin arna 
dtíolacadh ag na Ballstáit.

scriosta

_________________
36 Cinneadh ón gComhairle an 29 Meán 
Fómhair 2000 maidir le comhdhéanamh 
agus reachtanna an Choiste um Beartas 
Eacnamaíoch (2000/604/CE) (IO L 257, 
11.10.2000, lch. 28–31)

Or. en

Leasú 193

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Sa chinneadh ón gCoimisiún leagfar amach 
na gealltanais athchóiriúcháin atá le cur 
chun feidhme ag an mBallstát, lena n-
áireofar na garspriocanna agus na 
spriocanna. Leagfar síos leis an tréimhse 
chun na gealltanais athchóiriúcháin a chur 
chun feidhme, nach faide í ná trí bliana ó 

Sa chinneadh ón gCoimisiún leagfar amach 
na gealltanais athchóiriúcháin atá le cur 
chun feidhme ag an mBallstát, lena n-
áireofar na garspriocanna agus na 
spriocanna. Leagfar síos ann na tréimhsí ó 
ghlacadh cinnidh do chur chun feidhme 
d’uasfhad ceithre bliana le haghaidh na 
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ghlacadh an chinnidh sin. Bunófar leis 
freisin na socruithe mionsonraithe agus an 
tráthchlár do thuairisciú ag an mBallstát 
lena mbaineann laistigh de phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh, agus na táscairí 
ábhartha maidir le comhlíonadh na 
ngarspriocanna agus na spriocanna, agus 
an mhodúlacht chun rochtain a sholáthar 
tríd an gCoimisiún ar na sonraí ábhartha 
bunúsacha. Ar deireadh, i gcomhréir le 
hAirteagal 12(2), is leis an gcinneadh ón 
gCoimisiún a chinnfear an ranníocaíocht 
airgeadais atá le leithdháileadh ar na 
gealltanais athchóiriúcháin a roghnófar.

n-athchóirithe agus d’uasfhad seacht 
mbliana le haghaidh infheistíochtaí na 
bpacáistí agus an tréimhse d’uasfhad 
seacht mbliana ó ghlacadh cinnidh do 
chur chun feidhme na ngealltanas 
athchóiriúcháin. Bunófar leis freisin na 
socruithe mionsonraithe agus an tráthchlár 
do chur chun feidhme an phacáiste agus 
don tuairisciú air sin a bheidh le déanamh 
ag an mBallstát lena mbaineann faoi 
chuimsiú phróiseas an tSeimeastair 
Eorpaigh, agus na táscairí ábhartha maidir 
le comhlíonadh na ngarspriocanna agus na 
spriocanna, agus an cur chuige chun 
rochtain a sholáthar tríd an gCoimisiún ar 
na bunsonraí ábhartha.

Or. en

Leasú 194

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir le hAirteagal 11(7), déanfaidh 
an Coimisiún measúnú ar chineál agus ar 
thábhacht an togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin, agus, chun na críche sin, 
cuirfidh sé na critéir seo a leanas san 
áireamh:

I gcomhréir le hAirteagal 7i agus 
Airteagal 11a, déanfaidh an Coimisiún 
measúnú ar an togra le haghaidh pacáistí 
agus gealltanais athchóiriúcháin, agus, 
chun na críche sin, cuirfidh sé na ceithre 
chritéar seo a leanas san áireamh: 
éifeachtacht, éifeachtúlacht, ábharthacht 
agus comhleanúnachas.

Or. en

Leasú 195

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) an bhfuiltear ag súil i ndáil leis na scriosta
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gealltanais athchóiriúcháin:
(1)  go dtabharfaidh siad aghaidh go 
héifeachtach ar na dúshláin arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, eadhon:
– sna moltaí tírshonracha agus i 
ndoiciméid ábhartha eile de chuid an 
tSeimeastair Eorpaigh arna nglacadh go 
hoifigiúil ag an gCoimisiún; nó
– de réir mar is infheidhme, sa Nós 
Imeachta um Míchothromaíochtaí 
Maicreacnamaíocha;
(2) gur pacáiste cuimsitheach um 
athchóiriú atá iontu;
(3)  go neartóidh siad feidhmíocht 
agus athléimneacht gheilleagar an 
Bhallstáit lena mbaineann;
(4)  trína gcur chun feidhme, go 
mbeidh tionchar fadtéarmach acu, i gcás 
inarb ábhartha trí chumas institiúideach 
agus riaracháin an Bhallstáit lena 
mbaineann a neartú;
agus

Or. en

Leasú 196

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) an bhfuiltear ag súil go n-
áiritheoidh na socruithe inmheánacha atá 
beartaithe ag na Ballstáit lena mbaineann 
go gcuirfear na gealltanais 
athchóiriúcháin i bhfeidhm go 
héifeachtach le linn uastréimhse trí 
bliana, lena n-áirítear na garspriocanna 
agus na spriocanna atá beartaithe, agus 
na táscairí gaolmhara.

scriosta

Or. en
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Leasú 197

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is mar thoradh ar an bpróiseas measúnaithe 
a thabharfaidh an Coimisiún rátálacha do 
na tograí le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin arna dtíolacadh ag na 
Ballstáit, faoi gach critéar measúnaithe dá 
dtagraítear in Airteagal 11(7), d’fhonn 
measúnú a dhéanamh ar chineál agus ar 
thábhacht na dtograí faoin ionstraim um 
thacaíocht airgeadais agus d’fhonn an 
leithdháileadh airgeadais a bhunú i 
gcomhréir le hAirteagal 12(2).

Is mar thoradh ar an bpróiseas measúnaithe 
a thabharfaidh an Coimisiún rátálacha do 
na tograí le haghaidh pacáistí nó 
gealltanais athchóiriúcháin arna dtíolacadh 
ag na Ballstáit, faoi gach critéar 
measúnaithe dá dtagraítear in Airteagal 7i 
agus Airteagal 11a, d’fhonn measúnú a 
dhéanamh ar chineál agus ar thábhacht na 
dtograí agus d’fhonn an leithdháileadh 
airgeadais a bhunú i gcomhréir le 
hAirteagal 7j agus Airteagal 12.

Or. en

Leasú 198

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – mír 3 – tábla 1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú
Tábla 1 (nua)

Na critéir Raon feidhme Rátáil
A – Chuig méid mór

B – Chuig méid 
measartha

Éifeachtacht Bainfidh glantionchar 
dearfach agus 
fadtéarmach leis an togra 
ar an mBallstát lena 
mbaineann, agus aird á 
tabhairt ar na bearta 
tionlacain;

C – Chuig méid beag

Bainfidh tionchar 
fadtéarmach 
eacnamaíoch, sóisialta 
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agus, i gcás inarb 
ábhartha, comhshaoil leis 
an togra sa Bhallstát lena 
mbaineann;
Áirithítear leis na 
socruithe arna moladh ag 
na Ballstáit lena 
mbaineann cur chun 
feidhme éifeachtach an 
togra le haghaidh 
pacáiste, lena n-áirítear 
na garspriocanna agus 
na spriocanna beartaithe, 
agus na táscairí 
gaolmhara;
Beifear ag dúil go 
rannchuideoidh an togra 
go héifeachtach le 
cóineasú agus le 
hiomaíochas an 
Bhallstáit laistigh den 
tréimhse cur chun 
feidhme agus go 
rannchuideoidh sé le 
comhtháthú a fheabhsú;

A – Chuig méid mór

B – Chuig méid 
measartha

Éifeachtúlacht Is réasúnta agus 
inchreidte é an réasúnú a 
thug an Ballstát maidir le 
méid chostais mheasta 
iomlána an togra le 
haghaidh pacáiste a 
tíolacadh;

C – Chuig méid beag

Is réasúnta agus 
inchreidte iad na 
tionscadail 
athchóiriúcháin agus 
infheistíochta 
samhlaithe, an tréimhse 
athchóiriúcháin agus 
infheistíochta ghaolmhar 
agus an anailís costais 
agus tairbhe 
mhionsonraithe;

A – Chuig méid mórComhleanúnachas Tá an togra 
comhleanúnach ar fud 
na réimsí beartais ina B – Chuig méid 

measartha
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gcuirfear na bearta chun 
feidhme;

C – Chuig méid beag

Tá an togra i gcomhréir 
leis na gealltanais atá 
tugtha ag an Aontas 
Eorpach agus ag na 
Ballstáit;

A – Chuig méid mór 

B – Chuig méid 
measartha

Ábharthacht Tá an togra 
comhoiriúnach leis na 
treoruithe straitéiseacha 
mar a shainítear i bpointe 
5b d’Airteagal 2(1) iad 
agus comhsheasmhach 
leis na dúshláin agus 
tosaíochtaí struchtúracha 
arna sainaithint i 
gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh nó 
i gcomhthéacs clár 
coigeartaithe 
maicreacnamaíoch agus 
le gníomhartha ábhartha 
eile a bhaineann le cur 
chun feidhme dhlí an 
Aontais; 

C – Chuig méid beag

I gcás na hionstraime um 
chóineasú agus 
athchóiriú amháin - 
rannchuidíonn an togra 
leis an ullmhúchán 
d'aontachas an Bhallstáit 
lena mbaineann i dtreo 
airgeadra an euro a 
ghlacadh;

Or. en

Leasú 199

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – mír 3 – pointe 3.1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3.1 Táthar ag súil go dtabharfar 
aghaidh éifeachtach leis na gealltanais 

scriosta
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athchóiriúcháin ar dhúshláin arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh
Tabharfaidh an Coimisiún na gnéithe seo 
a leanas san áireamh don mheasúnú 
faoin gcritéar seo:
Raon feidhme
—tá an togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin dírithe chun aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin arna sainaithint 
sna moltaí tír-shonracha;
nó
—tá an togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin dírithe ar aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin arna sainaithint i 
ndoiciméid ábhartha eile an tSeimeastair 
Eorpaigh arna nglacadh go hoifigiúil ag 
an gCoimisiún;
nó
—tá an togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin dírithe ar aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin arna sainaithint sa 
Nós Imeachta um Míchothromaíochtaí 
Maicreacnamaíocha;
agus
— táthar ag dúil go dtabharfar aghaidh 
go héifeachtach leis na hathchóirithe atá 
beartaithe sa togra le haghaidh 
gealltanais athchóiriúcháin ar na 
dúshláin arna sainaithint, sa mhéid go 
mbeifí ag dúil, tar éis an t-athchóiriú/na 
hathchóirithe beartaithe a chur i gcrích, 
go measfaí na dúshláin sin de bheith 
réitithe i gcomhthéacs phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh.
Rátáil
A – Chuig méid ard agus le 
héifeachtúlacht ard
B – Chuig méid meánach agus le 
héifeachtúlacht mheánach
C – Chuig méid íseal agus le 
héifeachtúlacht íseal
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Or. en

Leasú 200

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – mír 3 – pointe 3.2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3.2 Is ionann na gealltanais 
athchóiriúcháin agus pacáiste 
athchóirithe cuimsitheach

scriosta

Tabharfaidh an Coimisiún na gnéithe seo 
a leanas san áireamh don mheasúnú 
faoin gcritéar seo:
Raon feidhme
—tá an togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin dírithe ar aghaidh a 
thabhairt ar shraith dúshlán 
idirghaolmhar a bheidh os comhair an 
Bhallstáit (clúdach);
agus
— tá an togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin dírithe ar aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin a bheidh 
ríthábhachtach d'fheidhmiú an 
gheilleagair sa Bhallstát (ábharthacht).
Rátáil
A - Is ard iad an clúdach agus an 
ábharthacht: tá na gealltanais 
athchóiriúcháin dírithe ar aghaidh a 
thabhairt ar roinnt dúshlán a ardaíodh 
sna moltaí tír-shonracha nó sa Nós 
Imeachta um Míchothromaíochtaí 
Maicreacnamaíocha;
B - Is meánach iad an clúdach agus an 
ábharthacht: tá na gealltanais 
athchóiriúcháin dírithe ar aghaidh a 
thabhairt ar roinnt dúshlán a ardaíodh i 
ndoiciméid ábhartha eile an tSeimeastair 
Eorpaigh arna nglacadh go hoifigiúil ag 
an gCoimisiún;
C - Is íseal iad an clúdach agus an 
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ábharthacht: ceachtar díobh thuas

Or. en

Leasú 201

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – mír 3 – pointe 3.3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3.3 Táthar ag súil go neartóidh 
gealltanais athchóiriúcháin feidhmíocht 
agus athléimneacht gheilleagar an 
Bhallstáit lena mbaineann

scriosta

Tabharfaidh an Coimisiún na gnéithe seo 
a leanas san áireamh don mheasúnú 
faoin gcritéar seo:
Raon feidhme
—tá an togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin dírithe ar fheidhmíocht 
gheilleagar an Bhallstáit a fheabhsú ó 
thaobh struchtúir de;
agus
—tá an togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin dírithe ar leochaileacht 
gheilleagar an Bhallstáit i leith suaití a 
laghdú;
nó
— tá an togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin dírithe ar acmhainneacht 
struchtúir eacnamaíocha agus/nó 
sóisialta an Bhallstáit chun dul i ngleic le 
suaití agus chun seasamh ina gcoinne a 
mhéadú.
Rátáil
A – Tionchar ionchasach ard maidir le 
feidhmíocht agus athléimneacht
B – Tionchar ionchasach meánach maidir 
le feidhmíocht agus athléimneacht
C – Tionchar ionchasach íseal maidir le 
feidhmíocht agus athléimneacht
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Or. en

Leasú 202

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – mír 3 – pointe 3.4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3.4 Táthar ag súil go mbeidh tionchar 
marthanach ag cur chun feidhme na n-
athchóirithe, de réir mar is ábhartha tríd 
an gcumas institiúideach agus riaracháin 
a neartú

scriosta

Tabharfaidh an Coimisiún na gnéithe seo 
a leanas san áireamh don mheasúnú 
faoin gcritéar seo:
Raon feidhme
—táthar ag dúil go dtiocfaidh athrú 
struchtúrach maidir leis an riarachán nó 
leis na hinstitiúidí ábhartha le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe atá beartaithe;
nó
—táthar ag dúil go dtiocfaidh athrú 
struchtúrach ar na beartais ábhartha le 
cur chun feidhme na n-athchóirithe atá 
beartaithe;
agus
—is féidir tionchar marthanach a áirithiú 
le neartú an chumais riaracháin.
Rátáil
A – Chuig méid mór
B – Chuig méid measartha
C – Chuig méid beag

Or. en

Leasú 203

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – mír 3 – pointe 3.5
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3.5 Leis na socruithe inmheánacha 
atá beartaithe ag na Ballstáit lena 
mbaineann táthar ag súil go n-áiritheofar 
cur chun feidhme éifeachtach na 
ngealltanas athchóiriúcháin thar 
uastréimhse trí bliana, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna atá 
beartaithe, agus na táscairí gaolmhara

scriosta

Tabharfaidh an Coimisiún na gnéithe seo 
a leanas san áireamh don mheasúnú 
faoin gcritéar seo:
Raon feidhme
—sanntar tasc do struchtúr laistigh den 
Bhallstát chun: (i) na gealltanais 
athchóiriúcháin a chur chun feidhme; (ii) 
faireachán a dhéanamh ar dhul chun 
cinn na ngarspriocanna agus na 
spriocanna; agus (iii) tuairisciú a 
fheidhmiú;
agus
—is soiléir agus réalaíoch iad na 
garspriocanna agus na spriocanna atá 
beartaithe; agus is ábharthach, 
inghlactha agus láidir iad na táscairí atá 
beartaithe;
agus
—is inchreidte iad na socruithe 
inmheánacha foriomlána, atá beartaithe 
ag na Ballstáit ó thaobh eagrúcháin de 
(lena n-áirítear foráil chun leithdháileadh 
foirne leordhóthanach a áirithiú) maidir 
le cur chun feidhme na ngealltanas 
athchóiriúcháin.
Rátáil
A – Socruithe inmheánacha 
leordhóthanacha do chur chun feidhme 
éifeachtach
B – Socruithe inmheánacha íosta do chur 
chun feidhme éifeachtach
C – Socruithe inmheánacha 
neamhdhóthanacha do chur chun 
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feidhme éifeachtach

Or. en

Leasú 204

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 4 – pointe 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cinneadh na ranníocaíochta airgeadais 
faoin uirlis athchóiriúcháin

An ranníocaíocht a chinneadh

Or. en

Leasú 205

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 4 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir le hAirteagal 12(2), is é an 
Coimisiún a chinnfidh an ranníocaíocht 
airgeadais ag tabhairt san áireamh cineál 
agus tábhacht na n-athchóirithe atá 
beartaithe ag an mBallstát lena 
mbaineann, de réir measúnaithe bunaithe 
ar na critéir a leagtar amach in 
Airteagal 11(7). Is chun na críche sin a 
chuirfidh sé na critéir seo a leanas i 
bhfeidhm:

Is é an Coimisiún a chinnfidh an 
ranníocaíocht airgeadais i gcomhréir le 
hAirteagal 7j agus Airteagal 12.

Or. en

Leasú 206

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 4 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(a) i gcás ina gcomhlíonann an togra 
le haghaidh gealltanais athchóiriúcháin 
arna thíolacadh ag an mBallstát lena 
mbaineann na critéir a leagtar amach in 
Airteagal 11(7) ina n-iomláine, measfar 
go bhfuil na gealltanais athchóiriúcháin 
“mórchúiseach” agus déanfar an méid 
iomlán den ranníocaíocht uasta 
airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 9 a 
leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann;

scriosta

Or. en

Leasú 207

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 4 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) i gcás ina gcomhlíonann an togra 
le haghaidh gealltanais athchóiriúcháin 
arna thíolacadh ag an mBallstát lena 
mbaineann na critéir a leagtar amach in 
Airteagal 11(7) go sásúil, measfar go 
bhfuil na gealltanais athchóiriúcháin 
“suntasach” agus déanfar leath den 
ranníocaíocht uasta airgeadais dá 
dtagraítear in Airteagal 9 a leithdháileadh 
ar an mBallstát lena mbaineann;

scriosta

Or. en

Leasú 208

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 4 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) i gcás nach gcomhlíonann an 
togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin arna thíolacadh ag an 
mBallstát lena mbaineann na critéir a 

scriosta
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leagtar amach in Airteagal 11(7) go 
sásúil, ní dhéanfar aon ranníocaíocht 
airgeadais a leithdháileadh ar an 
mBallstát lena mbaineann.

Or. en

Leasú 209

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 4 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Mar thoradh ar an bpróiseas measúnaithe, 
agus ag cur san áireamh na rátálacha, is 
amhlaidh a leithdháilfidh an Coimisiún an 
ranníocaíocht airgeadais ar na Ballstáit sa 
bhealach seo a leanas:

Mar thoradh ar an bpróiseas measúnaithe i 
gcomhréir le hAirteagal 7i agus Airteagal 
11a, agus na rátálacha á dtabhairt san 
áireamh, is amhlaidh a leithdháilfidh an 
Coimisiún an ranníocaíocht airgeadais ar 
na Ballstáit ar an mbealach seo a leanas:

Or. en

Leasú 210

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 4 – mír 2 – fo-cheannteideal 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Gealltanais athchóiriúcháin mhóra 
(comhlíonann an togra go hiomlán na 
critéir mheasúnaithe)

Pacáistí nó gealltanais athchóiriúcháin a 
chomhlíonann na critéir mheasúnaithe

Or. en

Leasú 211

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 4 – mír 2 – fomhír 1 – fleasc 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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- ar grád B den chuid is mó iad 
seachas grád A, agus gan C ar bith, nó

Or. en

Leasú 212

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 4 – mír 2 – fomhír 1 – fleasc 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- ar grád B iad go léir,

Or. en

Leasú 213

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 4 – mír 2 – fomhír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

leithdháilfear an ranníocaíocht uasta 
airgeadais ar an togra le haghaidh 
athchóirithe.

leithdháilfear an ranníocaíocht airgeadais 
faoin ionstraim bhuiséadach um 
chóineasú agus um iomaíochas mar seo a 
leanas:

Or. en

Leasú 214

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 4 – mír 2 – fomhír 1 – fomhír 1 – pointe a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) i gcás ina bhfuil méid chostais 
iomlána mheasta an togra le haghaidh 
pacáiste lúide an cómhaoiniú náisiúnta 
comhionann leis an ranníocaíocht uasta 
airgeadais le haghaidh an Bhallstáit sin 
dá dtagraítear in Airteagal 7e móide, i 
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gcás inarb ábhartha, an breisiú leis an 
ranníocaíocht uasta airgeadais dá 
dtagraítear in Airteagal 7f, nó i gcás ina 
bhfuil sé níos airde ná an ranníocaíocht 
sin, beidh an ranníocaíocht airgeadais a 
leithdháilfear ar an mBallstát lena 
mbaineann comhionann le méid iomlán 
na ranníocaíochta uasta airgeadais dá 
dtagraítear in Airteagal 7e móide, i gcás 
inarb ábhartha, an breisiú leis an 
ranníocaíocht uasta airgeadais dá 
dtagraítear in Airteagal 7f;

Or. en

Leasú 215

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 4 – mír 2 – fomhír 1 – fomhír 1 – pointe b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) i gcás ina bhfuil méid chostais 
iomlána mheasta an phacáiste lúide an 
cómhaoiniú náisiúnta níos ísle ná an 
ranníocaíocht uasta airgeadais le 
haghaidh an Bhallstáit sin dá dtagraítear 
in Airteagal 7e móide, i gcás inarb 
ábhartha, an breisiú leis an ranníocaíocht 
uasta airgeadais dá dtagraítear in 
Airteagal 7f, beidh an ranníocaíocht 
airgeadais a leithdháilfear ar an 
mBallstát comhionann le méid chostais 
iomlána mheasta an togra le haghaidh 
pacáiste lúide an cómhaoiniú náisiúnta;

Or. en

Leasú 216

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 4 – mír 2 – fomhír 1 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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leithdháilfear an ranníocaíocht airgeadais 
faoin ionstraim um chóineasú agus 
athchóiriú mar seo a leanas:
(a) i gcás ina bhfuil méid chostais 
iomlána mheasta an togra le haghaidh 
gealltanais athchóiriúcháin comhionann 
leis an ranníocaíocht uasta airgeadais le 
haghaidh an Bhallstáit sin dá dtagraítear 
in Airteagal 9, nó i gcás ina bhfuil sé níos 
airde ná an ranníocaíocht sin, beidh an 
ranníocaíocht airgeadais a leithdháilfear 
ar an mBallstát lena mbaineann 
comhionann le méid iomlán na 
ranníocaíochta uasta airgeadais dá 
dtagraítear in Airteagal 9;
(b) i gcás ina bhfuil méid chostais 
iomlána mheasta an togra le haghaidh 
gealltanais athchóiriúcháin níos ísle ná 
an ranníocaíocht uasta airgeadais le 
haghaidh an Bhallstáit sin dá dtagraítear 
in Airteagal 9, beidh an ranníocaíocht 
airgeadais a leithdháilfear ar an 
mBallstát comhionann le méid chostais 
mheasta iomlána an togra le haghaidh 
gealltanais athchóiriúcháin;

Or. en

Leasú 217

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 4 – mír 2 – fo-cheannteideal 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Gealltanais athchóiriúcháin shuntasacha 
(comhlíonann an togra na critéir 
mheasúnaithe go sásúil)

scriosta

Or. en

Leasú 218

Togra le haghaidh rialacháin
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Iarscríbhinn II – pointe 4 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Má áirítear leis an rátáil deiridh scóir: scriosta
— ar grád B den chuid is mó iad seachas 
grád A, agus gan C ar bith, nó
— ar grád B iad go léir,
leithdháilfear a leath den ranníocaíocht 
uasta airgeadais don togra le haghaidh 
athchóirithe.

Or. en

Leasú 219

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 4 – mír 2 – fo-cheannteideal 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Gealltanais athchóiriúcháin neamhleora 
(ní chomhlíonann an togra na critéir 
mheasúnaithe go sásúil)

Pacáistí nó gealltanais athchóiriúcháin 
nach gcomhlíonann na critéir 
mheasúnaithe

Or. en

Leasú 220

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 4 – mír 2 – fomhír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

ní leithdháilfear ranníocaíocht airgeadais ar 
bith ar an togra le haghaidh athchóirithe.

ní leithdháilfear ranníocaíocht airgeadais ar 
bith ar an togra le haghaidh pacáiste nó 
gealltanais athchóiriúcháin.

Or. en

Leasú 221
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Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

[...] scriosta

Or. en

Leasú 222

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

An ionstraim bhuiséadach um chóineasú 
agus um iomaíochas

Or. en

Leasú 223

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Táscairí aschuir:
(a) líon na dtograí faofa le haghaidh 
pacáistí athchóirithe agus infheistíochta;
(b) an ranníocaíocht airgeadais 
fhoriomlán a leithdháileadh ar an togra le 
haghaidh pacáistí athchóirithe agus 
infheistíochta;

Or. en

Leasú 224

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – mír 2 c (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Táscairí toraidh:
(c) líon na dtograí le haghaidh 
pacáistí athchóirithe agus infheistíochta a 
cuireadh chun feidhme.

Or. en

Leasú 225

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

An uirlis athchóiriúcháin An ionstraim um chóineasú agus 
athchóiriú

Or. en

Leasú 226

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

An tsaoráid chóineasúcháin scriosta
— don chomhpháirt tacaíochta 
airgeadais, na táscairí céanna dá 
dtagraítear i bpointe a) go pointe c);
— don chomhpháirt tacaíochta teicniúla, 
na táscairí céanna dá dtagraítear i 
bpointe d) go pointe g).

Or. en

Leasú 227

Togra le haghaidh rialacháin
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Iarscríbhinn III – mír 6 – fleasc 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- Na cuspóirí a leagtar amach sa 
togra le haghaidh pacáistí athchóirithe 
agus infheistíochta, a gnóthaíodh de 
bharr, inter alia, na tacaíochta airgeadais 
a fuarthas faoi ionstraimí an Chláir;

Or. en
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá athchóirithe struchtúracha agus infheistíochtaí bunriachtanach chun geilleagar an Aontais 
Eorpaigh a nuachóiriú, chun feabhas a chur ar a chumas dul in oiriúint do dhúshláin agus 
chun dlús a chur lena iomaíochas. Ní mór an t-iomaíochas agus an rathúnas a bheith ina 
dtosaíochtaí in éineacht le leas na saoránach. Feidhmíonn infheistíocht agus athchóirithe 
struchtúracha ról tábhachtach sa chomhthéacs sin, ós rud é go gcuireann siad dlús le próiseas 
an chóineasaithe shóisialta agus eacnamaíoch aníos idir na Ballstáit, laistigh agus lasmuigh 
den limistéar euro araon, agus go neartaíonn siad athléimneacht a ngeilleagar. Is gá 
athchóirithe struchtúracha a chur chun feidhme go héifeachtach chun comhtháthú a fheabhsú, 
táirgiúlacht a mhéadú, poist a chruthú, infheistíocht a spreagadh agus fás inbhuanaithe a 
áirithiú. Mar sin féin, tá cur chun feidhme reatha na n-athchóirithe struchtúracha ag na 
Ballstáit míchothrom ar fud na mór-roinne. Ba cheart treisiú a dhéanamh ar iarrachtaí 
náisiúnta chun athchóirithe a bhaint amach agus iad sin a dhreasú tuilleadh, agus sa mhéid sin, 
is díol sásaimh do na comhrapóirtéirí an togra ón gCoimisiún le haghaidh rialachán maidir 
leis an gClár Tacaíochta um Athchóiriú a bhunú (2018/0213 (COD)), rud a chuideoidh leis na 
Ballstáit a moltaí tírshonracha arna sainaithint sa Seimeastar Eorpach a chur chun feidhme.

Mar a chuirtear i láthair sa togra ón gCoimisiún, bhí trí ionstraim sa Chlár Tacaíochta um 
Athchóiriú (CTA) tar éis 2020:

1) an Uirlis Athchóiriúcháin

2) an tSaoráid Chóineasúcháin agus

3) an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil, a chuireann leis an gClár Tacaíochta um 
Athchóiriú Struchtúrach (SRSP) reatha

Dá ainneoin sin, d’ullmhaigh na comhrapóirtéirí an dréacht-tuarascáil ag tabhairt san áireamh 
an togra bunaidh ón gCoimisiún agus an saothar leanúnach sa Chomhairle, chomh maith le 
dúshláin leanúnacha ar gá dá ndeasca ionstraimí chun dul i ngleic leis héilimh níos sainiúla 
atá ag na Ballstáit. Dá bhrí sin dhírigh na comhrapóirtéirí ar chlaochlú an Chláir Tacaíochta 
um Athchóiriú ina Chlár Tacaíochta um Athchóiriú agus Infheistíocht a bhfuil trí ionstraim 
ann:

1) An Ionstraim Bhuiséadach um Chóineasú agus um Iomaíochas (BICC)

2) An Ionstraim um Chóineasú agus Athchóiriú (CRI)

3) An Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil (TSI)

I gcomhréir leis an ailtireacht nua, is amhlaidh atáthar tar éis imchlúdach airgeadais an Chláir 
(EUR 25 bn) a chlaochlú freisin agus is é atá sa leithdháileadh nua:

● BICC - EUR 16.8 bn

● CRI - EUR 7.2 bn

● TSI – EUR 1 bn
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Ina theannta sin, de dheasca ollchliseadh COVID-19, teastaíonn nuashonrú ar na comhaid 
reachtacha atá faoi idirbheartaíocht. Creideann na comhrapóirtéirí go gcuirfear téarnamh 
eacnamaíoch an Aontais tar éis an víris ar bhealach daingean agus inbhuanaithe má dhéantar 
an infheistíocht agus cur chun feidhme na n-athchóirithe struchtúracha a spreagadh agus a 
dreasú. 

Creideann siad go bhféadfadh an clár cuidiú le méadú na hathléimneachta inár gcórais sláinte, 
shóisialta agus eacnamaíocha trí chabhrú le roghanna comhréitigh dosheachanta a mhaolú.

An Ionstraim Bhuiséadach um Chóineasú agus um Iomaíochas

Ullmhaíonn na Ballstáit pacáistí athchóirithe agus infheistíochta in BICC ina léirítear na 
treoruithe straitéiseacha a ghlac an Chomhairle Eorpach ar bhonn an togra ón gCoimisiún 
agus tar éis do Pharlaimint na hEorpa plé a dhéanamh ar thosaíochtaí athchóirithe agus 
infheistíochta an limistéir euro. Caithfidh a gcuid pacáistí a bheith comhsheasmhach le 
tosaíochtaí Eorpacha, le dúshláin agus tosaíochtaí arna sainaithint sa Seimeastar Eorpach agus 
le gníomhartha a bhaineann le cur chun feidhme dhlí an Aontais.

Is ionann Ballstáit incháilithe agus Ballstáit sa limistéar euro, agus ar bhonn saorálach, na 
Ballstáit a ghlacann rannpháirt in ERM-II d’fhonn go nglacfaidh siad an euro go luath.

Leithdháiltear an ranníocaíocht uasta airgeadais ar bhonn dhaonra gach Ballstáit agus 
inbhéartach na hOlltáirgeachta Intíre per capita de gach Ballstát.

Molann na comhrapóirtéirí go leithdháiltear 20% den imchlúdach foriomlán le haghaidh 
BICC ar bhonn solúbtha chun freagairt d’imthosca suntasacha amhail cásanna éigeandála nó 
géarchor eacnamaíoch chun donais.

Molann na comhrapóirtéirí measúnú an Choimisiúin ar an bpacáiste a athstruchtúrú de réir 
critéir shoiléire: éifeachtacht, éifeachtúlacht, comhleanúnachas agus ábharthacht. Tugtar san 
áireamh níos fearr sna critéir sin tionchar fadtéarmach (i nglantéarmaí) na n-athchóirithe agus 
na n-infheistíochtaí molta, agus na mbeart ábhartha tionlacain chun tionchair dhiúltacha a 
mhaolú.

Ní mór don phacáiste na critéir mheasúnaithe a chomhlíonadh d’fhonn ranníocaíocht 
airgeadais a fháil agus cinnfear an méid i gcomhréir le costas an phacáiste, laistigh de 
theorainn na ranníocaíochta uasta airgeadais is féidir leis an mBallstát a fháil. Áirítear freisin 
leis an ranníocaíocht airgeadais ráta cómhaoinithe 25% (a leath sin má tá géarchor 
eacnamaíoch chun donais ag baint don Bhallstát).

Cuirfear na hinfheistíochtaí i gcrích laistigh de sheacht mbliana, agus cuirfear na hathchóirithe 
i gcrích laistigh de cheithre bliana ón dáta ar glacadh an cinneadh. Déanfar na híocaíochtaí ina 
dtráthchodanna nuair a chomhlíonfar garspriocanna agus spriocanna comhaontaithe i ndáil le 
cur chun feidhme an phacáiste.

An Ionstraim um Chóineasú agus Athchóiriú

Le CRI dreasaítear athchóirithe atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar dhúshláin agus tosaíochtaí 
arna sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, agus le gníomhartha a bhaineann le 
cur chun feidhme dhlí an Aontais. Tugtar spreagadh leis an ionstraim freisin do Bhallstáit 
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nach bhfuil sa limistéar euro a mbealach féin a aimsiú i dtreo airgeadra an euro a ghlacadh. Ba 
cheart do na Ballstáit ar mian leo páirt a ghlacadh sa chlár céimeanna nithiúla a léiriú i dtreo 
an aontachais leis an airgeadra aonair.

Is é moladh na gcomhrapóirtéirí, d'fhonn an Clár a shimpliú agus a chaighdeánú, go 
gcloífeadh CRI le próiseas togra agus measúnaithe comhchosúil leis an gceann faoi BICC 
(gan comhpháirt na hinfheistíochta ná an ceanglas cómhaoinithe).

Ba cheart don Choimisiún faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme ghealltanais 
athchóiriúcháin na mBallstát ar feadh seacht mbliana ón dáta ar glacadh an cinneadh.

An Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil

Is mór ag na comhrapóirtéirí an rath atá ar an gClár Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach, 
agus is mian leo tuilleadh spreagtha a thabhairt do raon feidhme agus do chleachtas an chláir 
sin tríd an ionstraim um thacaíocht theicniúil laistigh de RISP. Tá siad ag moladh raon 
feidhme TSI a mhéadú ionas go n-áireofar ann gníomhartha chun an pacáiste a ullmhú faoi 
BICC nó faoi na gealltanais athchóiriúcháin faoi CRI chomh maith le gníomhartha a 
bhaineann le cur chun feidhme na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus phrionsabail 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta.


