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Siombailí don nós imeachta

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

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

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

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí atá beartaithe don 
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 agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú Má 
bhaineann an leasú le gníomh atá cheana ann agus go bhfuil sé i gceist é a 
leasú leis an 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

Léirítear 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 líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus arb 
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 tsaoráid iasachta don earnáil phoiblí faoin Sásra um Aistriú Cóir
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle 
(COM(2020)0453),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus don tríú mír d’Airteagal 175 agus d’Airteagal 
322(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an 
Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9-0153/2020),

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

– Ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an...,

– Ag féachaint do thuairim ó Choiste na Réigiún an...,

– Ag féachaint do thuairim ón gCúirt Iniúchóirí an...,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– 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 do na tuairimí ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um 
Fhuinneamh, ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia agus ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach,

– 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.
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Leasú 1

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip an 11 Nollaig 2019, inar leagadh 
amach a threochlár i dtreo beartas fáis nua 
le haghaidh na hEorpa agus inar leagadh 
amach cuspóirí uaillmhianacha chun an t-
athrú aeráide a shárú agus chun an 
comhshaol a chosaint. I gcomhréir leis an 
gcuspóir neodracht aeráide a bhaint amach 
san Aontas faoi 2050 ar dhóigh éifeachtach 
agus chóir, fógraíodh sa Chomhaontú Glas 
don Eoraip go mbeadh Sásra um Aistriú 
Cóir ann, lena soláthrófaí bealaí chun 
aghaidh a thabhairt ar dhúshlán an 
chomhshaoil gan aon duine a fhágáil chun 
deiridh. Is iad na réigiúin agus na daoine is 
leochailí is mó a bhíonn neamhchosanta ar 
thionchar díobhálach an athraithe aeráide 
agus ar dhíghrádú an chomhshaoil. San am 
céanna, tá gá le hathruithe suntasacha 
struchtúracha chun an t-aistriú a bhainistiú.

(1) Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip an 11 Nollaig 2019, inar leagadh 
amach a threochlár i dtreo beartas fáis nua 
le haghaidh na hEorpa agus inar leagadh 
amach cuspóirí uaillmhianacha chun an t-
athrú aeráide a shárú agus chun an 
comhshaol a chosaint. I gcomhréir leis an 
gcuspóir spriocanna 2030 an Aontais don 
aeráid agus d’fhuinneamh agus don 
neodracht aeráide a bhaint amach san 
Aontas faoi 2050 ar dhóigh éifeachtach 
agus chóir, fógraíodh sa Chomhaontú Glas 
don Eoraip go mbeadh Sásra um Aistriú 
Cóir ann, lena soláthrófaí bealaí chun 
aghaidh a thabhairt ar dhúshlán an 
chomhshaoil gan aon duine a fhágáil chun 
deiridh. Is iad na réigiúin agus na daoine is 
leochailí is mó a bhíonn neamhchosanta ar 
thionchar díobhálach an athraithe aeráide 
agus ar dhíghrádú an chomhshaoil. San am 
céanna, tá gá le hathruithe suntasacha 
struchtúracha chun an t-aistriú a bhainistiú.

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Ba cheart saoráid iasachta don 
earnáil phoiblí (“an tSaoráid”) a sholáthar. 
Is í an tríú colún den Sásra um Aistriú Cóir 
a bheidh inti, a thacóidh le heintitis san 
earnáil phoiblí a gcuid infheistíochtaí a 
dhéanamh. Ba cheart do na hinfheistíochtaí 
sin na riachtanais forbartha a eascraíonn as 

(4) Ba cheart saoráid iasachta don 
earnáil phoiblí (“an tSaoráid”) a sholáthar. 
Is í an tríú colún den Sásra um Aistriú Cóir 
a bheidh inti, a thacóidh le heintitis san 
earnáil phoiblí a gcuid infheistíochtaí a 
dhéanamh. Ba cheart do na hinfheistíochtaí 
sin na riachtanais forbartha a eascraíonn as 
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na dúshláin aistrithe a chomhlíonadh, 
dúshláin a dtugtar tuairisc orthu sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir faoi 
mar atá glactha ag an gCoimisiún. Ba 
cheart do na gníomhaíochtaí a bhfuiltear ag 
brath orthu le haghaidh tacaíochta a bheith 
comhsheasmhach agus comhlántach leo 
siúd lena dtacaítear faoin dá cholún eile 
den Sásra um Aistriú Cóir.

na dúshláin aistrithe a chomhlíonadh, 
dúshláin a dtugtar tuairisc orthu sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir faoi 
mar atá formheasta ag an gCoimisiún. Ba 
cheart do na gníomhaíochtaí a bhfuiltear ag 
brath orthu le haghaidh tacaíochta a bheith 
comhsheasmhach agus comhlántach leo 
siúd lena dtacaítear faoin dá cholún eile 
den Sásra um Aistriú Cóir.  Is féidir leis na 
hearnálacha nó na réigiúin atá thíos go 
mór leis an athrú aeráide, ach nach 
bhfuil dírithe go sonrach orthu faoin 
gcéad cholún, tairbhiú den tSaoráid.

Or. en

Leasú 3

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Chun cur le héagsúlú eacnamaíoch 
na gcríoch a bhfuil tionchar ag an aistriú 
orthu, ba cheart raon leathan infheistíochtaí 
a chumhdach leis an tSaoráid, ar choinníoll 
go rannchuidíonn siad le riachtanais 
forbartha a chomhlíonadh san aistriú go 
geilleagar a bheidh neodrach ó thaobh na 
haeráide de, faoi mar a dtugtar tuairisc 
orthu sna pleananna críochacha um aistriú 
cóir. Leis na hinfheistíochtaí a dtacófar leo 
féadfar na nithe seo a leanas a chumhdach: 
bonneagar fuinnimh agus iompair, líonraí 
téimh ceantair, soghluaisteacht ghlas, 
bainistiú dramhaíola cliste, fuinneamh glan 
agus bearta éifeachtúlachta fuinnimh, lena 
n-áireofar athchóiriú agus athnuachan 
foirgneamh, tacaíocht le haghaidh an 
aistrithe go geilleagar ciorclach, athchóiriú 
agus dí-éilliú talún, chomh maith le huas-
sciliú agus athsciliú, oiliúint agus 
bonneagar sóisialta, lena n-áireofar 
tithíocht shóisialta. Féadfar réitigh as a 
dtagann athléimneacht feabhsaithe 
bonneagair in aghaidh tubaistí a áirithiú le 

(5) Chun cur le héagsúlú eacnamaíoch 
na gcríoch a bhfuil tionchar ag an aistriú 
orthu, ba cheart raon leathan infheistíochtaí 
a chumhdach leis an tSaoráid, ar choinníoll 
go rannchuidíonn siad le riachtanais 
forbartha a chomhlíonadh san aistriú i 
dtreo spriocanna 2030 an Aontais don 
aeráid agus d’fhuinneamh agus do 
gheilleagar neodrach ó thaobh aeráide 
san Aontas faoi 2050 go geilleagar a 
bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de, 
faoi mar a thugtar tuairisc orthu sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir. Leis 
na hinfheistíochtaí a dtacófar leo féadfar na 
nithe seo a leanas a 
chumhdach:teicneolaíocht agus 
bonneagar glan, lena n-áirítear 
fuinneamh in-athnuaite agus dícharbónú 
na líonraí téimh ceantair, agus 
soghluaisteacht ghlas agus inbhuanaithe, 
infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí taighde 
agus nuálaíochta, lena n-áirítear in 
ollscoileanna agus in institiúidí taighde 
poiblí, agus chun cothú agus aistriú 



PE655.767v01-00 8/25 PR\1210689GA.docx

GA

forbairtí bonneagair freisin. Ba cheart tús 
áite a thabhairt do chur chuige 
infheistíochta cuimsitheach, go háirithe le 
haghaidh críocha a bhfuil riachtanais 
aistrithe thábhachtacha acu. D’fhéadfaí 
tacú le hinfheistíochtaí in earnálacha eile 
freisin dá mbeidís comhsheasmhach leis na 
pleananna críochacha um aistriú cóir a 
glacadh. Trí thacú le hinfheistíochtaí nach 
ngineann ioncam leordhóthanach, tá sé 
d'aidhm ag an tSaoráid na hacmhainní 
breise is gá a sholáthar d’eintitis san earnáil 
phoiblí, acmhainní chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin shóisialta, 
eacnamaíocha agus chomhshaoil a 
eascraíonn as an gcoigeartú mar gheall ar 
aistriú aeráide. Chun cuidiú le 
hinfheistíochtaí le tionchar comhshaoil 
ard dearfach atá incháilithe faoin 
tSaoráid a aithint, féadfar úsáid a bhaint 
as tacsanomaíocht an Aontais maidir le 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
de.

ardteicneolaíochtaí atá réidh don 
mhargadh, infheistíochtaí i ndigitiú, 
nuálaíocht dhigiteach agus nascacht 
dhigiteach, lena n-áirítear feirmeoireacht 
dhigiteach agus bheacht, bainistiú 
dramhaíola cliste, fuinneamh glan agus 
bearta éifeachtúlachta fuinnimh, lena n-
áireofar athchóiriú agus athnuachan 
foirgneamh, tacaíocht le haghaidh an 
aistrithe go geilleagar ciorclach, athchóiriú 
agus dí-éilliú talún, mura dtagann siad 
faoi raon na ndliteanas i leith damáiste 
comhshaoil i gcomhréir leis an 
bprionsabal gurb é údar an truaillithe a 
íocfaidh as dá dtagraítear ina Airteagal 
191 CFAE, chomh maith le huas-sciliú 
agus athsciliú, oiliúint agus bonneagar 
sóisialta, lena n-áireofar tithíocht 
shóisialta. Féadfar réitigh as a dtagann 
athléimneacht feabhsaithe bonneagair in 
aghaidh tubaistí a áirithiú le forbairtí 
bonneagair freisin. Ba cheart tús áite a 
thabhairt do chur chuige infheistíochta 
cuimsitheach, go háirithe le haghaidh 
críocha a bhfuil riachtanais aistrithe 
thábhachtacha acu. D’fhéadfaí tacú le 
hinfheistíochtaí in earnálacha eile freisin dá 
mbeidís comhsheasmhach leis na 
pleananna críochacha um aistriú cóir a 
glacadh. Trí thacú le hinfheistíochtaí nach 
ngineann ioncam leordhóthanach, tá sé 
d'aidhm ag an tSaoráid na hacmhainní 
breise is gá a sholáthar d’eintitis san earnáil 
phoiblí, acmhainní chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin shóisialta, 
eacnamaíocha agus chomhshaoil a 
eascraíonn as an gcoigeartú mar gheall ar 
aistriú aeráide.

Or. en
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Leasú 4

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart coinníollacha 
incháilitheachta sonracha agus critéir 
dhámhachtana sonracha a leagan amach sa 
chlár oibre agus sa ghlao ar thograí. Sna 
coinníollacha incháilitheachta agus sna 
critéir dhámhachtana sin ba cheart na 
nithe seo a leanas a chur san áireamh: 
ábharthacht an tionscadail i gcomhthéacs 
na riachtanas forbartha a dtugtar tuairisc 
orthu sna pleananna críochacha um aistriú 
cóir, an cuspóir foriomlán cóineasú 
réigiúnach agus críochach a chur chun cinn 
agus suntas na comhpháirte deontais maidir 
le hinmharthanacht an tionscadail. Níor 
cheart Tacaíocht ón Aontas arna bunú leis 
an Rialachán seo a bheith ar fáil ach do na 
Ballstáit a ghlac plean críochach amháin 
um aistriú cóir ar a laghad. Sa chlár oibre 
agus sna glaonna ar thograí cuirfear san 
áireamh freisin na pleananna críochacha 
um aistriú cóir a chuirfidh na Ballstáit 
isteach chun comhleanúnachas agus 
comhsheasmhacht a áirithiú thar cholúin 
dhifriúla an tSásra.

(14) Ba cheart coinníollacha 
incháilitheachta sonracha agus critéir 
dhámhachtana shonrach, i gcás ina 
sáraíonn an t-éileamh acmhainní 
maoinithe faoi leithdháiltí náisiúnta, a 
leagan amach sa chlár oibre agus sa ghlao 
ar thograí. Ba cheart leis na coinníollacha 
incháilitheachta agus na critéir tosaíochta 
sin go gcuirfí san áireamh na critéir 
ábhartha arna mbunú le Rialachán (AE) 
... / ... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle [an Rialachán maidir le creat 
a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe 
a éascú], cumas an tionscadail na cuspóirí 
agus na riachtanais forbartha a 
thuairiscítear sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir a chomhlíonadh, an méid a 
chuireann sé leis an aistriú aeráide, an 
cuspóir foriomlán cóineasú réigiúnach agus 
críochach a chur chun cinn, agus tábhacht 
na comhpháirte deontais d’inmharthanacht 
an tionscadail. Níor cheart Tacaíocht ón 
Aontas arna bunú leis an Rialachán seo a 
bheith ar fáil ach do na Ballstáit a ghlac 
plean críochach amháin um aistriú cóir ar a 
laghad. Sa chlár oibre agus sna glaonna ar 
thograí cuirfear san áireamh freisin na 
pleananna críochacha um aistriú cóir a 
chuirfidh na Ballstáit isteach chun 
comhleanúnachas agus comhsheasmhacht a 
áirithiú thar cholúin dhifriúla an tsásra.

Or. en
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Leasú 5

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Chun eilimintí neamhriachtanacha 
áirithe den Rialachán seo a fhorlíonadh 
agus a leasú, ba cheart an chumhacht chun 
gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig 
an gCoimisiún i ndáil le cúraimí áirithe 
breise a bhaineann le cur chun feidhme a 
tharmligean chuig gníomhaireachtaí 
feidhmiúcháin chomh maith le heilimintí 
atá in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an 
Rialachán seo a leasú i ndáil leis na 
heochairtháscairí feidhmíochta. Tá sé 
tábhachtach, go háirithe, gur féidir leis an 
gCoimisiún dul 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 maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016. 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 ngníomhartha 
tarmligthe. 

(20) Chun eilimintí neamhriachtanacha 
áirithe den Rialachán seo a fhorlíonadh 
agus a leasú, ba cheart an chumhacht chun 
gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig 
an gCoimisiún i ndáil le scaireanna 
náisiúnta na n-acmhainní atá ar fáil do 
gach Ballstát a leagan amach, cláir oibre 
a bhunú de réir Airteagal 110 den 
Rialachán Airgeadais, mionsonraí na 
gcoinníollacha incháilitheachta agus na 
nósanna imeachta roghnúcháin a leagan 
amach chun comhpháirtithe airgeadais 
seachas BEI a roghnú chomh maith le 
heilimintí atá in Iarscríbhinn II a ghabhann 
leis an Rialachán seo a leasú i ndáil leis na 
heochairtháscairí feidhmíochta. Tá sé 
tábhachtach, go háirithe, gur féidir leis an 
gCoimisiún dul 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 maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016. 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 ngníomhartha 
tarmligthe. 

Or. en
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Leasú 6

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leis an Rialachán seo foráiltear don 
tsaoráid iasachta don earnáil phoiblí (“an 
tSaoráid”) i dtacaíocht le heintitis san 
earnáil phoiblí trí dheontais ó bhuiséad an 
Aontais a chónascadh le hiasachtaí a 
bhronn na comhpháirtithe airgeadais agus 
leagtar síos leis cuspóirí na Saoráide. 
Leagtar síos leis rialacha chomhpháirt 
deontais na tacaíochta ón Aontas arna 
soláthar faoin tSaoráid seo agus na nithe 
seo a leanas á gcumhdach go sonrach: a 
buiséad le haghaidh na tréimhse 2021-
2027, foirmeacha na tacaíochta ón Aontas 
agus forálacha maidir le hincháilitheacht.

Leis an Rialachán seo foráiltear don 
tsaoráid iasachta don earnáil phoiblí (“an 
tSaoráid”) i dtacaíocht le heintitis san 
earnáil phoiblí trí dheontais ó bhuiséad an 
Aontais a chónascadh le hiasachtaí a 
bhronn na comhpháirtithe airgeadais i 
gcomhréir lena rialacha, a mbeartais 
agus a nósanna imeachta maidir le 
hiasachtú agus leagtar síos leis cuspóirí na 
Saoráide. Leagtar síos leis rialacha 
chomhpháirt deontais na tacaíochta ón 
Aontas arna soláthar faoin tSaoráid seo 
agus na nithe seo a leanas á gcumhdach go 
sonrach: a buiséad le haghaidh na tréimhse 
2021-2027, foirmeacha na tacaíochta ón 
Aontas agus forálacha maidir le 
hincháilitheacht.

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Soláthrófar leis an tSaoráid tacaíocht a 
rachaidh chun sochair chríocha an Aontais 
a mbeidh orthu aghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin thromchúiseacha shóisialta, 
chomhshaoil agus eacnamaíocha a 
eascróidh as próiseas aistrithe an Aontais 
chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de faoi 2050.

Soláthrófar leis an tSaoráid tacaíocht a 
rachaidh chun sochair chríocha an Aontais 
a mbeidh orthu aghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin thromchúiseacha shóisialta, 
chomhshaoil agus eacnamaíocha a 
eascróidh as próiseas aistrithe an Aontais 
chuig spriocanna 2030 an Aontais don 
aeráid agus d’fhuinneamh agus chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de san Aontas faoi 2050.

Or. en



PE655.767v01-00 12/25 PR\1210689GA.docx

GA

Leasú 8

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) ciallaíonn “plean críochach um 
aistriú cóir” plean a bunaíodh i gcomhréir 
le hAirteagal 7 den Rialachán [Rialachán 
CuAC] agus a d’fhormheas an Coimisiún;

(5) ciallaíonn “plean críochach um 
aistriú cóir” plean a bunaíodh i gcomhréir 
le hAirteagal 7 den Rialachán [Rialachán 
CUAC] arna ullmhú ag na Ballstáit, mar 
aon le húdaráis áitiúla agus réigiúnacha 
ábhartha na gcríoch lena mbaineann agus 
a d’fhormheas an Coimisiún;

Or. en

Leasú 9

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 6 a (nua) 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) ciallaíonn ‘breisíocht’ an tacaíocht 
do thionscadail nach ngineann sreabh 
leordhóthanach ioncaim dhílis agus nach 
maoineofaí gan gné na tacaíochta 
deontais ó bhuiséad an Aontais agus a 
rannchuidíonn leis na cuspóirí ginearálta 
a leagtar síos in Airteagal 3.

Or. en

Leasú 10

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
shocheacnamaíocha thromchúiseacha a 

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
shocheacnamaíocha thromchúiseacha a 
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eascraíonn as próiseas an aistrithe chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, agus é sin a dhéanamh chun 
tairbhe chríocha an Aontais a aithnítear sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir arna 
n-ullmhú ag na Ballstáit i gcomhréir le 
hAirteagal 7 de Rialachán [Rialachán 
CuAC].

eascraíonn as próiseas an aistrithe chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, agus é sin a dhéanamh chun 
tairbhe chríocha an Aontais a aithnítear sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir arna 
n-ullmhú ag na Ballstáit i gcomhréir le 
hAirteagal 7 de Rialachán [Rialachán 
CUAC] agus rannchuidiú le cuspóirí 
bheartais AE, go háirithe spriocanna 
2030 an Aontais don aeráid agus 
d’fhuinneamh agus an t-aistriú i dtreo 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de san Aontas faoi 2050, i 
gcomhréir le cuspóirí Chomhaontú 
Pháras agus ag freagairt don ghá le 
hiomaíochas a neartú.

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Gan dochar do na hacmhainní 
breise a leithdháileadh i mbuiséad an 
Aontais le haghaidh na tréimhse 2021-
2027, maoineofar comhpháirt deontais na 
tacaíochta arna soláthar faoin tSaoráid seo 
ó na foinsí seo a leanas:

1. Gan dochar do na hacmhainní 
breise a leithdháileadh i mbuiséad an 
Aontais le haghaidh na tréimhse 2021-
2027, maoineofar an chomhpháirt deontais 
agus an tacaíocht chomhairleach arna 
soláthar faoin tSaoráid seo ó na foinsí seo a 
leanas:

Or. en

Leasú 12

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 6 – mír 4 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
trí bhíthin gníomh cur chun feidhme lena 

4. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
trí bhíthin gníomh cur chun feidhme i 
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leagfar amach a chuid sciartha féin le 
haghaidh gach Ballstát a eascraíonn as cur 
chun feidhme na modheolaíochta a leagtar 
amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Rialachán [Rialachán CuAC] i bhfoirm 
céatadán de na hacmhainní iomlána atá ar 
fáil.

gcomhréir le hAirteagal 17 lena leagfar 
amach a chuid sciartha féin le haghaidh 
gach Ballstát a eascraíonn as cur chun 
feidhme na modheolaíochta a leagtar 
amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Rialachán [Rialachán CuAC] i bhfoirm 
céatadáin de na hacmhainní iomlána atá ar 
fáil.

Or. en

Leasú 13

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) bíonn tionchar intomhaiste ag na 
tionscadail maidir le haghaidh a thabhairt 
ar dúshláin thromchúiseacha shóisialta, 
eacnamaíocha agus chomhshaoil a 
eascraíonn as próiseas an aistrithe chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus rachaidh siad chun 
tairbhe na gcríoch a aithnítear i bplean 
críochach um aistriú cóir, fiú mura bhfuil 
siad lonnaithe sna críocha sin;

(a) bíonn tionchar intomhaiste ag na 
tionscadail maidir le haghaidh a thabhairt 
ar dhúshláin thromchúiseacha shóisialta, 
eacnamaíocha agus chomhshaoil a 
eascraíonn as próiseas an aistrithe chuig 
spriocanna 2030 an Aontais don aeráid 
agus d’fhuinneamh agus chuig geilleagar 
a bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de 
san Aontas faoi 2050 agus rannchuidíonn 
siad le cuspóirí agus le riachtanais na 
gcríoch a aithnítear i bplean críochach um 
aistriú cóir, fiú mura bhfuil siad lonnaithe 
sna críocha sin;

Or. en

Leasú 14

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

De mhaolú ar mhír 1 (b), féadfaidh 
tionscadail a fhaigheann tacaíocht ón 
Aontas faoin tSaoráid tacaíocht 
chomhairleach agus cúnaimh theicniúil a 
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fháil freisin chun iad a ullmhú, a 
fhorbairt agus a chur chun feidhme ó 
chláir eile de chuid an Aontais.

Or. en

Leasú 15

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní thacóidh an tSaoráid le 
gníomhaíochtaí atá eisiata faoi Airteagal 
[5] de Rialachán (AE) ... / ... [Rialachán 
CUAC].

Or. en

Leasú 16

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfear an tSaoráid chun feidhme le cláir 
oibre arna mbunú i gcomhréir le 
hAirteagal 110 den Rialachán Airgeadais. 
Sna cláir oibre leagfar amach sciartha 
náisiúnta na n-acmhainní, lena n-áirítear 
aon acmhainn bhreise, le haghaidh gach 
Ballstát i gcomhréir le hAirteagal 4(1) agus 
Airteagal 6(2) den Rialachán seo.

Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha 
tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 17 
chun cláir oibre a bhunú i gcomhréir le 
hAirteagal 110 den Rialachán Airgeadais. 
Sonrófar sna cláir oibre na critéir agus na 
coinníollacha maidir le roghnú tionscadal 
agus, i gcás ina sáraíonn an t-éileamh 
acmhainní cistithe faoi leithdháiltí 
náisiúnta, maidir le tionscadail a chur in 
ord tosaíochta, agus na critéir ábhartha a 
leagtar síos le Rialachán (AE) ... / ... á 
gcur san áireamh [an Rialachán maidir le 
creat a bhunú chun infheistíocht 
inbhuanaithe a éascú], cumas an 
tionscadail na cuspóirí agus na 
riachtanais a shainaithnítear sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir a 
chomhlíonadh, a rannchuidiú leis an 
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aistriú aeráide, an cuspóir foriomlán 
cóineasú réigiúnach agus críochach a 
chur chun cinn agus rannchuidiú an 
deontais le hinmharthanacht tionscadal.
Sna cláir oibre leagfar amach sciartha 
náisiúnta na n-acmhainní, lena n-áirítear 
aon acmhainn bhreise, le haghaidh gach 
Ballstát i gcomhréir le hAirteagal 4(1) agus 
Airteagal 6(2) den Rialachán seo.

Or. en

Leasú 17

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 13a
Roghnú comhpháirtithe eile airgeadais 

seachas BEI
Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha 
tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 17 
den Rialachán seo chun mionsonraí na 
gcoinníollacha incháilitheachta agus na 
nósanna imeachta roghnúcháin a leagan 
amach do chomhpháirtithe airgeadais 
seachas BEI.
Léireofar cuspóirí na Saoráide sna 
coinníollacha incháilitheacha do na 
comhpháirtithe airgeadais seachas BEI.
Go háirithe, agus na comhpháirtithe 
airgeadais á roghnú aige, cuirfidh an 
Coimisiún a gcumas san áireamh:
(a) tionchar ráthaíocht AE a 
uasmhéadú trí acmhainní dílse;
(b) éagsúlú geografach iomchuí na 
Saoráide a áirithiú agus lamháil do 
mhaoiniú tionscadal níos lú;
(c) na ceanglais a leagtar amach in 
Airteagail 155(2) agus 155(3) den 
Rialachán Airgeadais maidir le seachaint 
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cánach, calaois chánach, imghabháil 
cánach, sciúradh airgid, maoiniú 
sceimhlitheoireachta agus dlínsí neamh-
chomhoibritheacha a chur chun feidhme 
go críochnúil;
(d) trédhearcacht agus rochtain 
phoiblí ar fhaisnéis a bhaineann le gach 
tionscadal a áirithiú;
(e) comhsheasmhacht a mbeartas 
iasachta a áirithiú le spriocanna 2030 an 
Aontais don aeráid agus d’fhuinneamh 
agus an cuspóir le haghaidh geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de san 
Aontas faoi 2050;
(f) an anailís ar thosca comhshaoil, 
aeráide, sóisialta agus rialachais a 
chomhtháthú i roghnú agus i 
meastóireacht tionscadal.
Foilseoidh an Coimisiún na torthaí 
roghnúcháin.

Or. en

Leasú 18

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Leis an gcóras tuairiscithe 
feidhmíochta, áiritheofar go mbaileofar na 
sonraí maidir leis na táscairí dá dtagraítear 
i mír 1 ar dhóigh atá éifeachtúil, 
éifeachtach agus tráthúil. I gcomhar le 
comhpháirtithe airgeadais, soláthróidh 
tairbhithe na sonraí maidir leis na táscairí 
sin don Choimisiún.

2. Leis an gcóras tuairiscithe 
feidhmíochta, áiritheofar go mbaileofar na 
sonraí maidir leis na táscairí dá dtagraítear 
i mír 1 ar dhóigh atá éifeachtúil, 
éifeachtach agus tráthúil. Soláthróidh 
tairbhithe agus comhpháirtithe airgeadais 
na sonraí maidir leis na táscairí sin don 
Choimisiún.

Or. en



PE655.767v01-00 18/25 PR\1210689GA.docx

GA

Leasú 19

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Tabharfaidh an Coimisiún 
tuarascáil gach bliain maidir le cur chun 
feidhme na Saoráide i gcomhréir le 
hAirteagal 250 den Rialachán Airgeadais. 
Déanfar faisnéis a sholáthar sa tuarascáil 
sin maidir le torthaí agus tionchar na 
Saoráide i leith a cuspóirí agus a táscairí 
feidhmíochta, go háirithe a rannchuidiú 
le haghaidh a thabhairt ar riachtanais an 
aistrithe agus i leith chuspóirí comhshaoil 
AE. Chun na críche sin, soláthróidh na 
comhpháirtithe airgeadais agus na 
tairbhithe an fhaisnéis agus na sonraí go 
léir is gá go bliantúil.

Or. en

Leasú 20

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar an mheastóireacht 
eatramhach ar an tSaoráid faoin 
30 Meitheamh 2025, nuair atáthar ag súil 
leis go mbeidh faisnéis leordhóthanach ar 
fáil maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide. Sa mheastóireacht léireofar go 
háirithe conas a chuidigh an tacaíocht ón 
Aontas a soláthraíodh faoin tSaoráid le 
haghaidh a thabhairt ar riachtanais na 
gcríoch a chuireann na pleananna 
críochacha um aistriú cóir chun feidhme.

2. Déanfar an mheastóireacht 
eatramhach ar an tSaoráid faoin 
30 Meitheamh 2025, nuair atáthar ag súil 
leis go mbeidh faisnéis leordhóthanach ar 
fáil maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide. Sa mheastóireacht léireofar go 
háirithe conas a chuidigh an tacaíocht ón 
Aontas a soláthraíodh faoin tSaoráid le 
haghaidh a thabhairt ar riachtanais na 
gcríoch a chuireann na pleananna 
críochacha um aistriú cóir chun feidhme, 
go háirithe maidir le breisíocht. 

Or. en
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Leasú 21

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 2 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar anailís sa mheastóireacht freisin 
ar an gcaoi ar chuidigh tacaíocht an 
Aontais a cuireadh ar fáil faoin tSaoráid 
le cuspóirí bheartas inbhuanaitheachta 
AE a bhaint amach, go háirithe 
spriocanna 2030 an Aontais maidir leis 
an aeráid agus fuinneamh agus an t-
aistriú i dtreo geilleagar aeráid-neodrach 
san Aontas faoi 2050. 

Or. en

Leasú 22

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ag deireadh na tréimhse cur chun 
feidhme agus tráth nach déanaí ná an 
31 Nollaig 2031, bunófar tuarascáil 
mheastóireachta chríochnaitheach ar 
thorthaí agus tionchar fadtéarmach na 
Saoráide.

3. Ag deireadh na tréimhse cur chun 
feidhme agus tráth nach déanaí ná an 
31 Nollaig 2031, déanfaidh an Coimisiún 
tuarascáil mheastóireachta neamhspleách 
chríochnaitheach ar thorthaí agus tionchar 
fadtéarmach na Saoráide a chur faoi bhráid 
na Parlaiminte agus na Comhairle. 
Déanfaidh na comhpháirtithe airgeadais 
agus na tairbhithe gach doiciméad agus 
faisnéis is gá a sholáthar don Choimisiún 
chun a chur a chumas an mheastóireacht 
sin a dhéanamh.

Or. en
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Leasú 23

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Iniúchtaí ar úsáid na tacaíochta ón 
Aontas arna soláthar faoin tSaoráid arna 
ndéanamh ag daoine nó eintitis, lena n-
áirítear daoine nó eintitis seachas iad sin 
a dtug institiúidí nó comhlachtaí de chuid 
an Aontais sainordú dóibh, is iad sin a 
bheidh mar bhonn leis an gcinnteacht 
fhoriomlán de bhun Airteagal 127 den 
Rialachán Airgeadais.

1. Déanfaidh an Chúirt Iniúchóirí 
iniúchtaí ar úsáid na tacaíochta Aontais a 
sholáthraítear faoin tSaoráid i gcomhréir le 
hAirteagal 287 CFAE. Déanfaidh an 
Chúirt Iniúchóirí tuarascáil speisialta ar 
chur chun feidhme na Saoráide [...] a 
eisiúint blianta tar éis theacht i bhfeidhm 
an Rialacháin seo.

Or. en

Leasú 24

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Gach doiciméad atá ar fáil agus is 
gá le go ndéanfadh an dá údarás sin a gcuid 
dualgas, soláthróidh na comhpháirtithe 
airgeadais iad don Choimisiún agus d’aon 
iniúchóir ainmnithe.

2. Déanfaidh na comhpháirtithe 
airgeadais i gcomhréir leis na socruithe 
conarthacha is infheidhme agus leis na 
tairbhithe gach doiciméad nó faisnéis atá 
ar fáil a sholáthar don Choimisiún agus don 
Chúirt Iniúchóirí, ar doiciméid agus 
faisnéis iad is gá dóibh chun go 
gcomhlíonfaidh an dá údarás sin a gcuid 
oibleagáidí

Or. en
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Leasú 25

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 17 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 14 a thabhairt don 
Choimisiún go dtí an 31 Nollaig 2028. 

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 6(4), Airteagail 13, 
13a agus 14 a thabhairt don Choimisiún go 
dtí an 31 Nollaig 2028. 

Or. en

Leasú 26

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 17 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 14 a chúlghairm 
aon tráth. 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.

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 6(4), Airteagail 13, 
13a agus 14 a chúlghairm aon tráth. 
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.

Or. en



PE655.767v01-00 22/25 PR\1210689GA.docx

GA

Leasú 27

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 18 – mír -1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

-1. Déanfaidh na comhpháirtithe 
airgeadais faisnéis ábhartha uile gach 
tionscadal a mhaoinítear a nochtadh agus 
cuirfidh siad an fhaisnéis sin ar fáil go 
poiblí ar a suíomh gréasáin.

Or. en

Leasú 28

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 18 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh na tairbhithe agus na 
comhpháirtithe airgeadais infheictheacht na 
tacaíochta ón Aontas a soláthraíodh faoin 
tSaoráid, go háirithe agus na tionscadail 
agus a gcuid torthaí á gcur chun cinn, trí 
fhaisnéis spriocdhírithe a sholáthar do 
shainghrúpaí éagsúla, lena n-áirítear na 
meáin agus an pobal.

1. Áiritheoidh na tairbhithe agus na 
comhpháirtithe airgeadais, a mhéid is 
féidir agus i gcomhréir lena rialacha, a 
mbeartas agus a nósanna imeachta, 
infheictheacht na tacaíochta ón Aontas a 
soláthraíodh faoin tSaoráid, go háirithe 
agus na tionscadail agus a gcuid torthaí á 
gcur chun cinn, trí fhaisnéis spriocdhírithe 
a sholáthar do shainghrúpaí éagsúla, lena 
n-áirítear na meáin agus an pobal.

Or. en

Leasú 29

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 18 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Déanfaidh an Coimisiún na 
tuairimí a d’eisigh sé faoi na tionscadail a 
roghnaíodh faoin tSaoráid seo a chur faoi 
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bhráid Pharlaimint na hEorpa i 
gcomhréir le hIarscríbhinn II den Chreat-
Chomhaontú maidir le caidreamh idir 
Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún.

Or. en
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

An tsaoráid iasachta don earnáil phoiblí, saoráid iasachta an togra atá ann faoi láthair, is í an 
tríú colún den Sásra um Aistriú Cóir í. Tacóidh sé le hinfheistíochtaí poiblí, trí choinníollacha 
iasachta tosaíochta chun leasa na gcríoch is mó a ndéanfaidh an t-aistriú aeráide difear 
diúltach dóibh faoi mar a shainaithnítear sna pleananna críochacha um aistriú cóir iad
Beidh comhpháirt deontais agus comhpháirt iasachta sa tsaoráid sin. Leis an deontas, arna 
mhaoiniú le hioncam sannta agus acmhainní buiséadacha ó bhuiséad an Aontais, laghdófar an 
t-ualach airgeadais ar thairbhithe, ualach arna eascairt as aisíocaíocht na hiasachta a 
sholáthróidh comhpháirtí airgeadais. Cé go bhfuil sé beartaithe an chomhpháirt deontais ar fiú 
EUR 1.525 billiún í a chur chun feidhme leis an mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI) mar 
chomhpháirtí airgeadais le haghaidh EUR 10 mbilliún, foráiltear don fhéidearthacht dul i 
gcomhar le comhpháirtithe eile airgeadais chun módúlachtaí eile comhair a fhiosrú thar 
thréimhse ama, go háirithe i gcás méadú féideartha amach anseo ar acmhainní an Aontais nó 
má thagann dúshláin shonracha cur chun feidhme chun cinn. 

Leis an ranníocaíocht ar fiú EUR 1.525 billiún í le haghaidh na comhpháirte deontais ó 
thacaíocht ón Aontas agus le hiasachtú ó BEI ar fiú 10 mbilliún é as a chuid acmhainní féin, 
tá mar aidhm leis an tsaoráid iasachta don earnáil phoiblí idir EUR 25 agus 30 billiún 
d’infheistíochtaí poiblí a chur ar fáil thar an tréimhse 2021-2027. 

Tacóidh an tsaoráid le heintitis phoiblí agus cumhdóidh sí raon leathan infheistíochtaí, ar 
choinníoll go rannchuideoidh na hinfheistíochtaí sin le riachtanais forbartha a chomhlíonadh, 
riachtanais a eascraíonn as na dúshláin a ardaíonn an t-aistriú go geilleagar a bheidh neodrach 
ó thaobh na haeráide de, faoi mar a thugtar tuairisc orthu sna pleananna críochacha um aistriú 
cóir.

Fáiltíonn na comhrapóirtéirí roimh an moladh sin ar an iomlán. Tá fócas a leasuithe ag an 
gcéim seo ar

 neartú a dhéanamh ar an bhfócas ar earnálacha agus críocha a atá thíos go mór leis an 
aistriú i dtreo spriocanna aeráide agus fuinnimh AE 2030 agus ar gheilleagar atá 
neodrach a bheith ag an Aontas faoi 2050, ach arb earnálacha agus críocha nach 
ndírítear orthu go sonrach faoin gcéad cholún

 na hinfheistíochtaí a dtabharfar tacaíocht dóibh a leathnú amach go dtí teicneolaíoch 
ghlan agus bonneagar, lena n-áirítear fuinneamh in-athnuaite agus dícharbónú an 
iompair, soghluaisteacht ghlas agus inbhuanaithe, infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí 
taighde agus nuálaíochta, aistriú ardteicneolaíochtaí agus teicneolaíochtaí atá réidh 
don mhargadh agus infheistíochtaí i ndigitiú.

 agus gan na hearnálacha atá eisiata faoi Rialachán CUAC á gcur san áireamh
 an bhreisíocht agus an ghiaráil atá beartaithe a dhéanamh níos soiléire dá bhrí sin, 

agus foráil á déanamh maidir le maolú do thacaíocht chomhairleach agus cúnaimh 
theicniúil chun tionscadail incháilithe a ullmhú, a fhorbairt agus a chur chun feidhme 
ionas go bhfaighidh siad maoiniú ó chláir eile an Aontais

 an cur chuige ón mbonn aníos a threisiú trí bhéim a leagan ar rannpháirtíocht na n-
údarás áitiúil agus réigiúnach ábhartha sna críocha lena mbaineann in ullmhú an 
'phlean críochach um aistriú cóir’

 lena dtugtar mionsonraí ar na critéir maidir le roghnú tionscadal agus maidir lena 
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dtosaíocht, i gcás ina sáraíonn an t-éileamh acmhainní maoinithe faoi leithdháiltí 
náisiúnta agus aitheantas á thabhairt don togra seo a bheith bunaithe ar an mbonn 
aníos agus ar éileamh agus a chuimsíonn an rannchuidiú leis an aistriú aeráide, na 
critéir ábhartha arna mbunú ag [an Rialachán maidir le creat a bhunú chun 
infheistíocht inbhuanaithe a éascú] cumas an tionscadail na cuspóirí agus na 
riachtanais forbartha a thuairiscítear sna pleananna críochacha um aistriú cóir a 
chomhlíonadh, an cuspóir foriomlán cóineasú réigiúnach agus críochach a chur chun 
cinn agus rannchuidiú an deontais le hinmharthanacht tionscadal 

 critéir a shoiléiriú maidir le roghnú comhpháirtithe airgeadais seachas BEI a léiríonn 
cuspóirí na Saoráide

 trédhearcacht agus féidearthachtaí leordhóthanacha maoirseachta agus ceartaithe a 
ráthú don Pharlaimint le linn agus i ndiaidh chur chun feidhme na saoráide trí 
chuspóirí a shainiú agus critéir a shonrú, trí cheanglais tuairiscithe agus nochtaithe, trí 
mheastóireachtaí agus iniúchadh chomh maith le ról na Parlaiminte a dhaingniú trí 
ghníomhartha tarmligthe.

Measann an dá chomhrapóirtéir gurb é an dréacht-tuarascáil seo an pointe tosaigh chun 
seasamh fónta sa Pharlaimint agus sainordú a mhionsaothrú chun dul i mbun caibidlíochta go 
rathúil leis an gComhairle maidir leis an ngníomh bunúsach deiridh. Cuireann siad an dréacht-
tuarascáil seo i láthair mar chomhréiteach chun solúbthacht a áirithiú ag an am céanna maidir 
le cur chun feidhme na saoráide agus na gcaighdeán cuntasachta, le treoir bhreise chun go 
mbeifear in ann tionscadail a chur isteach le cur chuige ón mbonn aníos faoi thríú colún seo 
an tSásra um Aistriú Cóir. 


