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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 lena 
mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(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)0408),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus don tríú mír d’Airteagal 175 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don 
Pharlaimint (C9-0150/2020),

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

– 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 Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Rialú Buiséadach, ón gCoiste um an 
gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, ón gCoiste um 
Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta, ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde 
agus um Fhuinneamh, ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht, 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.

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020 tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach chomhordaithe ag teastáil ón 
Aontas chun déileáil leis na hiarmhairtí 
tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta 
atá ann do na Ballstáit uile. Méadaíodh go 
mór na dúshláin atá ceangailte leis an 
gcomhthéacs déimeagrafach de dheasca 
COVID-19. Thaispeáin an phaindéim 
COVID-19 atá ann faoi láthair agus an 
ghéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais a 
bhí ann roimhe seo 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. 
Braithfidh iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
thapa a thiocfadh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar laigí struchtúracha na 
ngeilleagar agus lena gcuirfear lena n-
athléimneacht bunriachtanach chun na 
geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 
breise ar éagsúlachtaí san Aontas a 
sheachaint.

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020, tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
agus buiséadach san Aontas agus ar fud na 
cruinne sna blianta amach romhainn, agus 
tá freagairt phráinneach chomhordaithe ag 
teastáil ón Aontas chun déileáil leis na 
hiarmhairtí tubaisteacha eacnamaíocha 
agus sóisialta atá ann do na Ballstáit uile. 
Méadaíodh go mór na dúshláin atá 
ceangailte leis an gcomhthéacs 
déimeagrafach de dheasca COVID-19. 
Thaispeáin an phaindéim COVID-19 atá 
ann faoi láthair agus an ghéarchéim 
eacnamaíoch agus airgeadais a bhí ann 
roimhe seo 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. Braithfidh 
iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
thapa a thiocfadh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar laigí struchtúracha na 
ngeilleagar agus lena gcuirfear lena n-
athléimneacht bunriachtanach chun na 
geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 
breise ar éagsúlachtaí san Aontas a 
sheachaint.

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
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Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6 a) Ba cheart athléimneacht agus 
téarnamh araon a bhaint amach trí 
mhaoiniú a dhéanamh ar shé 
phríomhréimse beartais, eadhon an t-
aistriú chuig geilleagar glas, an claochlú 
digiteach, comhtháthú eacnamaíoch, 
táirgiúlacht agus iomaíochas, 
comhtháthú sóisialta, athléimneacht 
institiúideach agus bearta institiúideacha 
chun a áirithiú nach “glúin faoi 
dhianghlasáil” a bheidh sa chéad ghlúin 
eile d’Eorpaigh.

Or. en

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6 b) Tá sé tábhachtach infheistiú i 
dteicneolaíochtaí, acmhainní agus 
athchóirithe glasa atá dírithe ar chuidiú 
le haistriú fuinnimh atá glan agus cóir, 
agus borradh a chur faoin éifeachtúlacht 
fuinnimh i dtithíocht agus in earnálacha 
ríthábhachtacha eile an gheilleagair chun 
fás inbhuanaithe a bhaint amach agus 
chun cuidiú le poist a chruthú. Méadófar 
iomaíochas an Aontais ar an leibhéal 
domhanda trí infheistiú i 
dteicneolaíochta, bonneagar agus próisis 
dhigiteacha agus cuideoidh sé freisin leis 
an Aontas a dhéanamh níos athléimní, 
níos nuálaí agus níos neamhspleáiche trí 
slabhraí soláthair príomha a éagsúlú.

Or. en
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Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6 c) Athchóirithe agus infheistíochtaí 
atá dírithe ar chomhtháthú agus 
táirgiúlacht eacnamaíoch a mhéadú, ar 
fhiontair bheaga agus mheánmhéide 
(FBManna), ar an Margadh Aonair, 
iomaíochas, comhtháthú sóisialta agus 
comhrac i gcoinne na bochtaineachta a 
neartú, agus tá na hathchóirithe agus na 
hinfheistíochtaí sin ríthábhachtach go 
ndéanfaidh ár ngeilleagair athfhilleadh 
gan aon duine a fhágáil ar lár.

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6 d) Ba cheart don Aontais 
gníomhaíochtaí a dhéanamh chun a 
áirithiú nach ndéanfaidh iarmhairt 
COVID-19 difear buan don chéad ghlúin 
eile d’Eorpaigh agus nach ndéanfar an 
dealú idir glúine níos mó. Tá buntábhacht 
le hathchóirithe agus le hinfheistíochtaí 
go gcuirfear an oideachas agus scileanna 
chun cinn, agus an ról atá ag scileanna 
trí thosaíochtaí uas-scilithe, athscilithe 
agus athcháiliú an luchta saothair 
ghníomhaigh a spriocdhíriú ó thaobh 
glúine de, clár comhtháthaithe do 
dhaoine dífhostaithe, beartais i ndáil le 
hinfheistiú i rochtain agus deiseanna do 
leanaí agus don óige maidir le 
hoideachas, sláinte, cothú, poist agus 
tithíocht, beartais a mhaolaíonn an dealú 
idir glúine.
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Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6 e) Thug géarchéim COVID-19 chun 
suntais freisin an tábhacht atá leis an 
athléimneacht a neartú, agus le 
hinrochtaineacht agus acmhainneacht na 
gcóras sláinte agus cúraim, le feabhas a 
chur ar éifeachtacht an riaracháin phoiblí 
agus na gcóras náisiúnta, lena n-áirítear 
an t-ualach riaracháin a íoslaghdú, 
éifeachtacht na gcóras breithiúnach a 
fheabhsú, agus maoirseacht a dhéanamh 
ar an gcomhrac i gcoinne sciúradh airgid. 
Ba cheart ceachtanna a fhoghlaim agus 
ba cheart athléimneacht institiúideach na 
mBallstát méadú.

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10 a) Ba cheart don tSaoráid tacú le 
tionscadail a thugann urraim do 
phrionsabal na breisíochta maidir le cistiú 
an Aontais agus a ghineann fíor-
bhreisluach Eorpach. Níor cheart don 
tSaoráid ionadaíocht a dhéanamh ar 
chaiteachas náisiúnta athfhillteach agus 
níor cheart di dul i gcontrárthacht le 
leasanna straitéiseacha agus 
eacnamaíocha an Aontais agus níor 
cheart di, dá bhrí sin, pleananna 
infheistíochta tríú tíortha a mhaoiniú.
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Or. en

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Mar léiriú ar Chomhaontú Glas don 
Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe na 
hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le bearta aeráide 
agus inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 
25 % den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais Eorpaigh ag tacú le cuspóirí 
aeráide.

(11) Mar léiriú ar Chomhaontú Glas don 
Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe na 
hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le bearta aeráide 
agus inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 
30 % den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais Eorpaigh ag tacú le cuspóirí 
aeráide. Ní cheart don tSaoráid ach 
tionscadail a thugann urraim don 
phrionsabal ‘gan dochar suntasach a 
dhéanamh’ a mhaoiniú.

Or. en

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Chun na cuspóirí foriomlána sin a 
chur chun feidhme, déanfar bearta 
ábhartha a shainaithint nuair a bheidh an 
tSaoráid á hullmhú agus á cur chun 
feidhme, agus déanfar iad a athmheas i 
gcomhthéacs na meastóireachtaí 
ábhartha agus na bpróiseas 
athbhreithnithe. Ní mór aird chuí a 
thabhairt ar thionchar na bpleananna 

scriosta
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náisiúnta a tíolacadh faoin Rialachán seo 
ar chothú an aistrithe ghlais, ach ar 
chothú an chlaochlaithe dhigitigh chomh 
maith. Beidh ról tosaíochta acu in 
athsheoladh agus i nuachóiriú ár 
ngeilleagair.

Or. en

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13 a) Ba cheart don tSaoráid a bheith 
mar uirlis freisin chun buiséad an 
Aontais a chosaint i gcás easnaimh 
ghinearálaithe maidir leis an smacht 
reachta. I gcás den sórt sin, ba cheart don 
Choimisiún cinneadh a ghlacadh trí 
bhíthin gníomh cur chun feidhme chun 
an tréimhse ama le haghaidh ghlacadh na 
gcinntí maidir le tograí le haghaidh 
pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a fhionraí nó chun 
íocaíochtaí a fhionraí faoin tSaoráid seo i 
gcomhréir le Rialachán [.../...] maidir le 
cosaint bhuiséad an Aontais i gcás 
easnaimh ghinearálaithe maidir leis an 
smacht reachta sna Ballstáit. Ba cheart 
don Choimisiún cinneadh a ghlacadh trí 
bhíthin gníomh cur chun feidhme chun 
fionraí na tréimhse ama nó na n-
íocaíochtaí a fhoirceannadh.

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn. 
Chun na críche sin, ba cheart di 
rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus cumas coigeartaithe na 
mBallstát, rud a maolóidh tionchar sóisialta 
agus eacnamaíoch na géarchéime, agus 
tacú le haistrithe glasa agus digiteacha atá 
dírithe ar Eoraip a bheidh neodrach ó 
thaobh na haeráide a bheith ann faoi 
2050, agus ar an gcaoi sin acmhainneacht 
fáis gheilleagair an Aontais a athbhunú i 
ndiaidh na géarchéime, cruthú fostaíochta a 
chothú agus fás inbhuanaithe a chur chun 
cinn.

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide rannchuidiú le dul i ngleic le 
dúshláin na sé réimse beartais a 
shainaithnítear faoin Rialachán seo trí 
chomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a chur chun cinn agus chun 
rannchuidiú le cuspóirí bheartais an 
Aontais, le Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, le 
Colún Eorpach na gCeart Sóisialta, le 
Comhaontú Pháras agus leis an Margadh 
Aonair a neartú. Chun na críche sin, ba 
cheart di rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus cumas coigeartaithe na 
mBallstát, rud a mhaolóidh tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime, 
agus tacú le haistrithe glasa agus 
digiteacha, rannchuidiú le 
hacmhainneacht fáis gheilleagair an 
Aontais a athbhunú, cruthú fostaíochta a 
chothú i ndiaidh phaindéim COVID-19 
agus fás inbhuanaithe a chur chun cinn.

Or. en

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14 a) Bearta a gcuirfear i bhfeidhm ón 
1 Feabhra 2020 ar aghaidh agus a 
bhaineann leis na hiarmhairtí 
eacnamaíocha agus sóisialta arb í an 
phaindéim is cúis leo, ba cheart go 
mbeadh na bearta sin incháilithe.

Or. en

Leasú 13
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta le 
haghaidh cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart go mbeadh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir náisiúnta um 
athchóiriú, pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, na pleananna um aistriú cóir, 
agus na comhaontuithe comhpháirtíochta 
agus na cláir oibríochtúla arna nglacadh 
faoi chistí an Aontais. Chun borradh a chur 
faoi ghníomhaíochtaí a thagann faoi 
thosaíochtaí an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip agus an Chláir Oibre Dhigitigh, 
ba cheart freisin go leagfar amach bearta sa 
phlean atá ábhartha maidir leis na 
haistrithe glasa agus digiteacha. Leis na 
bearta ba cheart go bhféadfaí spriocanna, 
cuspóirí agus an rannchuidiú a leagtar 
amach sna pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, agus nuashonruithe de, a 
bhaint amach go gasta. Ba cheart 
tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil an 
Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú.

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta a 
bheith ann le haghaidh cur chun feidhme 
athchóirithe agus tionscadal infheistíochta 
poiblí trí phlean comhleanúnach, ábhartha, 
éifeachtach agus éifeachtúil téarnaimh 
agus athléimneachta. Ba cheart go mbeadh 
an plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir náisiúnta um 
athchóiriú, pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, na pleananna um aistriú cóir, 
agus na comhaontuithe comhpháirtíochta 
agus na cláir oibríochtúla arna nglacadh 
faoi chistí an Aontais. Sa bhreis air sin, ba 
cheart go mbeadh na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach le prionsabal an 
bhreisluacha Eorpaigh. Chun borradh a 
chur faoi ghníomhaíochtaí a thagann faoi 
thosaíochtaí an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip, an Chláir Oibre Dhigitigh, na 
straitéisí Tionsclaíochta agus straitéisí 
FBManna, an Chláir Oibre Scileanna 
don Eoraip, na Scéime Ráthaíochta i 
dtaobh Leanaí agus na Scéime 
Ráthaíochta don Aos Óg, ba cheart freisin 
go leagfar amach bearta sa phlean atá 
ábhartha faoi na sé réimse beartais a 
shainaithnítear sa Rialachán seo. Ba 
cheart tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil 
an Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú. Ba cheart ar a laghad 30 % de na 
pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a dhíriú ar 
ghníomhaíochtaí príomhshruthaithe 
aeráide agus bithéagsúlachta agus ar 
chuspóirí inbhuanaitheachta aeráide. Ba 
cheart go mbeadh na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta 
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comhsheasmhach le Straitéis AE maidir 
le Comhionannas Inscne 2020-2025.

Or. en

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Ba cheart don Chomhairle a bheith 
in ann plé a dhéanamh, laistigh den 
Seimeastar Eorpach, ar staid an téarnaimh, 
na hathléimneachta agus na hacmhainne 
coigeartaithe san Aontas, agus é a bheith 
ina bhonn le hullmhúchán agus cur chun 
feidhme phleananna téarnaimh agus 
athléimneachta na mBallstát. Chun fianaise 
iomchuí a áirithiú, ba cheart go mbeadh an 
plé seo bunaithe ar fhaisnéis straitéiseach 
agus anailíseach ón gCoimisiún atá ar fáil i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh 
agus, bunaithe ar an bhfaisnéis maidir le 
cur chun feidhme na bpleananna sna 
blianta roimhe sin, más ann di.

(18) Ba cheart do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle a bheith in 
ann plé a dhéanamh, laistigh den 
Seimeastar Eorpach, ar staid an téarnaimh, 
na hathléimneachta agus na 
hacmhainneachta coigeartaithe san Aontas, 
agus é sin a bheith ina bhonn le 
hullmhúchán agus cur chun feidhme 
phleananna téarnaimh agus athléimneachta 
na mBallstát. Chun fianaise iomchuí a 
áirithiú, ba cheart go mbeadh an plé seo 
bunaithe ar fhaisnéis straitéiseach agus 
anailíseach ón gCoimisiún atá ar fáil i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh 
agus, bunaithe ar an bhfaisnéis maidir le 
cur chun feidhme na bpleananna sna 
blianta roimhe sin, más ann di. Ba cheart 
go gcuirfear gach faisnéis ábhartha ar 
fáil don Choimisiún, do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle go 
comhuaineach agus ar théarmaí 
comhionanna.

Or. en

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Chun ranníocaíocht fhiúntach atá i (19) Chun ranníocaíocht fhiúntach atá i 
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gcomhréir le riachtanais iarbhír na 
mBallstáit a áirithiú le go dtabharfaidh siad 
faoi na hathchóirithe agus na 
hinfheistíochtaí sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta agus go gcuirfidh siad i 
gcrích iad, is iomchuí go mbunófar 
ranníocaíocht uasta a bheidh ar fáil dóibh 
faoin tSaoráid a mhéid a bhaineann leis an 
tacaíocht airgeadais (i.e. an tacaíocht 
airgeadais neamh-inaisíoctha). Ba cheart an 
ranníocaíocht uasta sin a áireamh ar bhonn 
an daonra, inbhéartach na hOlltáirgeachta 
Intíre (OTI) in aghaidh an duine agus an 
ráta choibhneasta dífhostaíochta i ngach 
Ballstát.

gcomhréir le riachtanais iarbhír na 
mBallstáit a áirithiú le go dtabharfaidh siad 
faoi na hathchóirithe agus na 
hinfheistíochtaí sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta agus go gcuirfidh siad i 
gcrích iad, is iomchuí go mbunófar 
ranníocaíocht uasta a bheidh ar fáil dóibh 
faoin tSaoráid a mhéid a bhaineann leis an 
tacaíocht airgeadais (i.e. an tacaíocht 
airgeadais neamh-inaisíoctha). Le linn 
2021 agus 2022, ba cheart an ranníocaíocht 
uasta sin a áireamh ar bhonn an daonra, 
inbhéartach na hOlltáirgeachta Intíre 
(OTI) in aghaidh an duine agus an ráta 
choibhneasta dífhostaíochta i ngach 
Ballstát do na blianta 2015-2019. Le linn 
2023 agus 2024, ba cheart an 
ranníocaíocht uasta sin a áireamh ar 
bhonn an daonra, inbhéartach na 
hOlltáirgeachta Intíre (OTI) agus an 
chaillteanais charnaigh in OTI iarbhír 
arna bhreathnú thar thréimhse 2020-2021 
i gcomparáid le 2019.

Or. en

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Is gá próiseas a bhunú chun tograí 
maidir le pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta ó na Ballstáit a thíolacadh, 
chomh maith leis an ábhar atá iontu. Chun 
gastacht na nósanna imeachta a áirithiú, ba 
cheart do Bhallstát plean téarnaimh agus 
athléimneachta a thíolacadh faoin 
30 Aibreán ar a dhéanaí, i bhfoirm 
iarscríbhinn ar leith a ghabhann leis an 
gClár Náisiúnta um Athchóiriú. Chun cur 
chun feidhme gasta a áirithiú, ba cheart go 
bhféadfadh na Ballstáit dréachtphlean a 
thíolacadh maille leis an dréachtbhuiséad 
don bhliain atá le teacht an 15 Deireadh 

(20) Is gá próiseas a bhunú chun tograí 
maidir le pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta ó na Ballstáit a thíolacadh, 
chomh maith leis an ábhar atá iontu. 
D’fhonn gastacht na nósanna imeachta a 
áirithiú, ba cheart do Bhallstát plean 
téarnaimh agus athléimneachta a 
thíolacadh faoin 30 Aibreán ar a dhéanaí, i 
bhfoirm iarscríbhinn ar leith a ghabhann 
leis an gClár Náisiúnta um Athchóiriú. 
Chun cur chun feidhme gasta a áirithiú, ba 
cheart go bhféadfadh na Ballstáit 
dréachtphlean a thíolacadh maille leis an 
dréachtbhuiséad don bhliain atá le teacht 
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Fómhair den bhliain roimhe sin. an 15 Deireadh Fómhair den bhliain 
roimhe sin. Le haghaidh pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta a ullmhú, 
féadfaidh na Ballstáit úsáid a bhaint as 
an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil 
de réir Rialachán XX/YYYY [lena 
mbunaítear an Ionstraim um Thacaíocht 
Theicniúil].

Or. en

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
chóir do na Ballstáit ar mhian leo tacaíocht 
a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart go leagfaí amach sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta na 
tacar mionsonraithe bearta maidir le cur 
chun feidhme an phlean, lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus an 
tionchar a mheastar a bheidh ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
acmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
shóisialta; ba cheart a áireamh ann 
freisin bearta atá ábhartha maidir leis an 
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach; ba 
cheart a áireamh ann freisin míniú ar 
chomhsheasmhacht an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta atá beartaithe ina 
bhfuil tagairt do na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh. Ba cheart go n-iarrfaí go mbeadh 
dlúthchomhar idir an Coimisiún agus na 
Ballstáit agus go mbainfí amach é le linn 

(21) Chun úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
cheart do na Ballstáit ar mhian leo 
tacaíocht a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart an plean a tharraingt 
suas bunaithe ar idirphlé il-leibhéil le 
húdaráis áitiúla, comhpháirtithe sóisialta, 
eagraíochtaí sochaí sibhialta agus 
geallsealbhóirí ábhartha eile chun an 
comhdhearcadh is mó is féidir a áirithiú. 
Ba cheart go leagfaí amach sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta an tacar 
mionsonraithe de bhearta maidir le cur 
chun feidhme an phlean, lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus an 
tionchar a mheastar a bheidh ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar an sé 
réimse a shainaithnítear sa Rialachán 
seo; ba cheart a áireamh ann freisin míniú 
ar an gcaoi a bhfuil an plean téarnaimh 
agus athléimneachta comhsheasmhach leis 
na dúshláin arna sainaithint sna moltaí 
tírshonracha is déanaí arna ndíriú ar an 
mBallstát lena mbaineann nó i 
ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh 
go hoifigiúil ag an gCoimisiún i 
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an phróisis. gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh. 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 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
úinéireacht náisiúnta an phróisis a urramú 
go hiomlán agus mar sin cuirfidh sé an 
réasúnú agus na gnéithe arna soláthar ag an 
mBallstáit lena mbaineann san áireamh 
agus déanfaidh sé measúnú le féachaint 
an bhfuiltear ag súil go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta arna 
mholadh ag an mBallstáit le haghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar na dúshláin 
arna sainaithint sa mholadh tírshonrach 
ábhartha a dhírítear chuig an mBallstát 
lena mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha 
eile arna nglacadh go hoifigiúil ag an 
gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach; cibé 
acu an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach 
nó a thugann aghaidh ar na dúshláin a 
thagann astu; cibé acu an meastar go 
mbeidh tionchar buan ag an bplean ar an 
mBallstát lena mbaineann; cibé acu an 
meastar go rannchuideoidh an plean go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 
cruthú fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit 
a neartú, tionchar eacnamaíoch agus 

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
úinéireacht náisiúnta an phróisis a urramú 
go hiomlán agus cuirfidh sé san áireamh 
freisin na sineirgí a chruthaítear idir na 
pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta ó Bhallstáit éagsúla agus 
an chomhlántacht idir na pleananna sin 
agus pleananna infheistíochta eile ar an 
leibhéal náisiúnta, Ba cheart don 
Choimisiún éifeachtacht, éifeachtúlacht, 
ábharthacht agus comhsheasmhacht an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta a 
mheas agus ba cheart dó, chun na críche 
sin, an réasúnú agus na gnéithe arna 
soláthar ag an mBallstáit lena mbaineann 
san áireamh a chur san áireamh atá ina n-
údar cuí le féachaint an bhfuil an plean 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
mholadh ag an mBallstáit 
comhsheasmhach leis na dúshláin arna 
sainaithint sna moltaí tírshonracha 
ábhartha is déanaí a dhírítear chuig an 
mBallstát lena mbaineann nó i ndoiciméid 
ábhartha eile arna nglacadh go hoifigiúil ag 
an gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach; cibé 
acu an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis na sé 
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sóisialta na géarchéime a mhaolú agus 
rannchuidiú le comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a fheabhsú; cibé 
acu an bhfuil an réasúnú arna sholáthar ag 
an mBallstát maidir le costais mheasta 
iomlán an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta a tíolacadh réasúnta agus 
inchreidte agus i gcomhréir leis an tionchar 
a mheastar a bheidh aige ar an ngeilleagar 
agus ar an bhfostaíocht; cibé acu an bhfuil 
bearta maidir le cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a chomhfhreagraíonn 
gníomhaíochtaí comhleanúnacha sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe; agus cibé acu an meastar nó 
nach meastar go n-áiritheofar leis an socrú 
arna mholadh ag an mBallstát lena 
mbaineann cur chun feidhme éifeachtach 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta, 
lena n-áirítear na garspriocanna agus na 
spriocanna beartaithe, agus na táscairí 
gaolmhara.

réimse beartais a shainaithnítear sa 
Rialachán agus le haghaidh a thabhairt ar 
na dúshláin a thagann astu; cibé acu an 
meastar go mbeidh tionchar buan ag an 
bplean ar an mBallstát lena mbaineann; 
cibé acu an meastar go rannchuideoidh an 
plean go héifeachtach le cur chun feidhme 
ghealltanais an Aontais agus na 
mBallstát, go háirithe Comhaontú 
Pháras, SFInna NA, príomhshruthú 
inscne agus Colún Eorpach na gCeart 
Sóisialta; cibé acu an bhfuil an réasúnú 
arna sholáthar ag an mBallstát maidir le 
costais mheasta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a tíolacadh 
réasúnta agus inchreidte agus i gcomhréir 
leis an tionchar a mheastar a bheidh aige ar 
an ngeilleagar agus ar an bhfostaíocht; cibé 
acu an bhfuil bearta maidir le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe agus na 
dtionscadal infheistíochta poiblí agus 
príobháideach a chomhfhreagraíonn do 
ghníomhaíochtaí comhleanúnacha sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe; agus cibé acu an meastar nó 
nach meastar go n-áiritheofar leis an socrú 
arna mholadh ag an mBallstát lena 
mbaineann cur chun feidhme éifeachtach 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta, 
lena n-áirítear na garspriocanna agus na 
spriocanna beartaithe, agus na táscairí 
gaolmhara.

Or. en

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Chun simpliú a dhéanamh, ba 
cheart go leanfaí critéir shimplí nuair a 
bheidh an ranníocaíocht á cinneadh. Ba 
chóir an ranníocaíocht a chinneadh ar 
bhonn chostais mheasta iomlána an phlean 

(25) Chun simpliú a dhéanamh, ba 
cheart go leanfaí critéir shimplí nuair a 
bheidh an ranníocaíocht á cinneadh. Ba 
cheart an ranníocaíocht a chinneadh ar 
bhonn chostais mheasta iomlána an phlean 
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téarnaimh agus athléimneachta a mhol an 
Ballstát lena mbaineann.

téarnaimh agus athléimneachta a 
chomhlíonann na critéir mheasúnaithe.

Or. en

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27) Chun a áirithiú go dtabharfar tús 
áite don tacaíocht airgeadais tar éis na 
géarchéime, agus chun a áirithiú go 
bhfuil sé comhoiriúnach leis an gcistiú 
atá ar fáil don ionstraim seo, ba cheart go 
mbeadh na cistí á leithdháileadh ar na 
Ballstáit go dtí an 31 Nollaig 2024. 
Chuige sin, ba cheart go ngeallfar go 
dlíthiúil ar a laghad 60 faoin gcéad den 
mhéid a bheidh ar fáil don tacaíocht 
neamh-inaisíoctha faoin 31 Nollaig 2022. 
Ba cheart go ngeallfar go dlíthiúil an 
méid a fhágtar faoin 31 Nollaig 2024.

scriosta

Or. en

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(28) Ba cheart go mbeadh sé indéanta 
tacaíocht airgeadais le haghaidh plean atá 
ag Ballstát a chur ar fáil i bhfoirm iasachta, 
faoi réir comhaontú iasachta leis an 
gCoimisiún a thabhairt i gcrích, ar bhonn 
iarratas cuí-réasúnaithe a fháil ón mBallstát 
lena mbaineann. Ba cheart iasachtaí atá ag 
tacú le cur chun feidhme pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta a sholáthar 
ag aibíochtaí lena léirítear an caiteachas 

(28) Ba cheart go mbeadh sé indéanta 
tacaíocht airgeadais le haghaidh plean atá 
ag Ballstát a chur ar fáil i bhfoirm iasachta, 
faoi réir comhaontú iasachta leis an 
gCoimisiún a thabhairt i gcrích, ar bhonn 
iarratas cuí-réasúnaithe a fháil ón mBallstát 
lena mbaineann. Ba cheart iasachtaí atá ag 
tacú le cur chun feidhme pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta a sholáthar 
ag aibíochtaí lena léirítear an caiteachas 
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níos fadtéarmaí sin. D’fhéadfadh na 
haibíochtaí sin imeacht ó aibíochtaí na 
gcistí a fhaigheann an tAontas ar iasacht 
chun na hiasachtaí ar na margaí caipitil a 
mhaoiniú. Mar sin, ní mór foráil a 
dhéanamh go bhféadfaí maolú ón 
bprionsabal a leagtar amach in 
Airteagal 220(2) den Rialachán Airgeadais, 
nár cheart, dá réir, aibíochtaí na n-iasachtaí 
le haghaidh tacaíocht airgeadais a 
chlaochlú.

níos fadtéarmaí sin, mar aon le sceideal 
aisíocaíochta soiléir agus cruinn a bheith 
acu ag an am céanna. D’fhéadfadh na 
haibíochtaí sin imeacht ó aibíochtaí na 
gcistí a fhaigheann an tAontas ar iasacht 
chun na hiasachtaí ar na margaí caipitil a 
mhaoiniú. Mar sin, ní mór foráil a 
dhéanamh go bhféadfaí maolú ón 
bprionsabal a leagtar amach in 
Airteagal 220(2) den Rialachán Airgeadais, 
nár cheart, dá réir, aibíochtaí na n-iasachtaí 
le haghaidh tacaíocht airgeadais a 
chlaochlú.

Or. en

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh iasachta de bharr na riachtanais 
airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise 
lena n-áirítear an plean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach, 
agus mar sin, de bharr costas an phlean a 
bheith níos airde ná an ranníocaíocht uasta 
atá le leithdháileadh tríd an ranníocaíocht 
neamh-inaisíoctha. Ba cheart go bhféadfaí 
an iarraidh iasachta agus an plean a 
thíolacadh ag an am céanna. I gcás go 
ndéanfar an iarraidh iasachta ag am 
éagsúil, ba cheart go mbeadh plean 
athbhreithnithe ina bhfuil garspriocanna 
agus spriocanna breise ag gabháil léi. Chun 
tús-ualú acmhainní a áirithiú, ní mór do na 
Ballstáit tacaíochta iasachta a iarraidh faoin 
31 Lúnasa 2024 ar a dhéanaí. Chun críocha 
bainistíocht fhónta airgeadais, ní mór 
uasteorainn a chur le méid iomlán na n-
iasachtaí arna ndeonú faoin Rialachán seo. 
Ina theannta sin, níor cheart d’uasmhéid na 

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh iasachta de bharr na riachtanais 
airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise 
lena n-áirítear sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach, 
agus mar sin, de bharr chostas an phlean a 
bheith níos airde ná an ranníocaíocht uasta 
atá le leithdháileadh tríd an ranníocaíocht 
neamh-inaisíoctha. Ba cheart go bhféadfaí 
an iarraidh iasachta agus an plean a 
thíolacadh ag an am céanna. I gcás go 
ndéanfar an iarraidh iasachta ag am 
éagsúil, ba cheart go mbeadh plean 
athbhreithnithe, ina bhfuil garspriocanna 
agus spriocanna breise, ag gabháil léi. 
Chun tús-ualú acmhainní a áirithiú, ní mór 
do na Ballstáit tacaíochta iasachta a 
iarraidh faoin 31 Lúnasa 2024 ar a 
dhéanaí.Chun críocha bainistíocht fhónta 
airgeadais, ní mór uasteorainn a chur le 
méid iomlán na n-iasachtaí arna ndeonú 
faoin Rialachán seo. Sa bhreis air sin, níor 
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hiasachta do gach Ballstát a bheith níos 
airde ná 4.7 % d’Ollioncam Náisiúnta an 
Bhallstáit sin. In imthosca eisceachtúla, ba 
cheart go bhféadfaí cur leis an méid 
uasteoranta, faoi réir infhaighteacht 
acmhainní. Ar na cúiseanna céanna a 
bhaineann le bainistíocht fhónta airgeadais, 
ba cheart go bhféadfaí an iasacht a íoc i 
dtráthchodanna in aghaidh chomhlíonadh 
na dtorthaí.

cheart d’uasmhéid na hiasachta do gach 
Ballstát a bheith níos airde ná 6.8 % 
d’Ollioncam Náisiúnta an Bhallstáit sin. In 
imthosca eisceachtúla, ba cheart go 
bhféadfaí cur leis an méid uasteoranta, faoi 
réir infhaighteacht acmhainní. Ar na 
cúiseanna céanna a bhaineann le 
bainistíocht fhónta airgeadais, ba cheart go 
bhféadfaí an iasacht a íoc i dtráthchodanna 
in aghaidh chomhlíonadh na dtorthaí.

Or. en

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30) Ba cheart an fhéidearthacht a bheith 
ag Ballstát iarratas réasúnaithe a dhéanamh 
an plean téarnaimh agus athléimneachta a 
leasú laistigh den tréimhse cur chun 
feidhme, i gcás go bhfuil údar do bheart 
den sórt sin le himthosca oibiachtúla. Ba 
chóir don Choimisiún measúnú a 
dhéanamh ar an iarratas réasúnaithe agus 
cinneadh nua a dhéanamh ina leith laistigh 
de cheithre mhí.

(30) Ba cheart an fhéidearthacht a bheith 
ag Ballstát iarratas réasúnaithe a dhéanamh 
an plean téarnaimh agus athléimneachta a 
leasú laistigh den tréimhse cur chun 
feidhme, i gcás go bhfuil údar do bheart 
den sórt sin le himthosca oibiachtúla. Ba 
cheart don Choimisiún measúnú a 
dhéanamh ar an iarratas réasúnaithe agus 
cinneadh nua a dhéanamh ina leith laistigh 
de dhá mhí. Ba cheart go mbeadh an 
Ballstát in ann cúnamh a iarraidh, ag am 
ar bith i rith na bliana, tríd an Ionstraim 
um Thacaíocht Theicniúil i gcomhréir le 
Rialachán XX/YYYY [lena mbunaítear an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil] 
chun chríche an plean téarnaimh agus 
athléimneachta a leasú nó a ionadú.

Or. en

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32) 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. Chun intuarthacht a 
áirithiú ba cheart go mbeadh na Ballstáit in 
ann iarrataí le haghaidh íocaíochtaí a chur 
isteach ar bhonn débhliantúil. Ba cheart go 
ndéanfar na híocaíochtaí ina 
dtráthchodanna agus go mbeidís bunaithe 
ar mheasúnú dearfach ag an gCoimisiún ar 
chur chun feidhme an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta ag an mBallstát. Ba 
cheart go bhféadfaí an ranníocaíocht a chur 
ar fionraí agus ar ceal i gcás nár chuir an 
Ballstát an plean téarnaimh agus 
athléimneachta chun feidhme ar bhealach 
sásúil. Ba cheart nósanna imeachta 
bréagnaitheacha iomchuí a bhunú lena 
áirithiú go n-urramófar an ceart atá ag na 
Ballstáit barúlacha a sholáthar, le cinneadh 
an Choimisiúin i ndáil le cur ar fionraí, cur 
ar ceal, agus gnóthú na méideanna a 
íocadh.

(32) 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. Chun intuarthacht a 
áirithiú, ba cheart go mbeadh na Ballstáit 
in ann iarrataí le haghaidh íocaíochtaí a 
chur isteach ar bhonn débhliantúil. Ba 
cheart go ndéanfar na híocaíochtaí ina 
dtráthchodanna agus go mbeidís bunaithe 
ar mheasúnú dearfach ag an gCoimisiún ar 
chur chun feidhme an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta ag an mBallstát. Ba 
cheart go gcuirfeadh an Coimisiún 
réamh-mhaoiniú ar fáil, arb ionann é 
agus suas le 20 % den tacaíocht iomlán ó 
na Cistí arna leagan amach sa chinneadh 
lena ndéantar plean téarnaimh agus 
athléimneachta a fhormheas. Ba cheart go 
bhféadfaí an ranníocaíocht a chur ar fionraí 
agus ar ceal i gcás nár chuir an Ballstát an 
plean téarnaimh agus athléimneachta chun 
feidhme ar bhealach sásúil. Ba cheart 
nósanna imeachta bréagnaitheacha iomchuí 
a bhunú lena áirithiú go n-urramófar an 
ceart atá ag na Ballstáit barúlacha a 
sholáthar, le cinneadh an Choimisiúin i 
ndáil le cur ar fionraí, cur ar ceal, agus 
gnóthú na méideanna a íocadh.

Or. en

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33) Ar mhaithe le faireachán 
éifeachtach ar chur chun feidhme a 
dhéanamh, ba cheart do na Ballstáit 
tuairisciú ar bhonn ráithiúil laistigh de 
phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh ar an 
dul chun cinn atá déanta maidir leis an 

(33) Ar mhaithe le faireachán 
éifeachtach ar chur chun feidhme a 
dhéanamh, ba cheart do na Ballstáit 
tuairisciú ar bhonn ráithiúil laistigh de 
phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh ar an 
dul chun cinn atá déanta maidir leis an 
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bplean téarnaimh agus athléimneachta a 
bhaint amach. Ba cheart go léireofar na 
tuarascálacha sin arna n-ullmhú ag na 
Ballstáit lena mbaineann go hiomchuí sna 
Cláir Náisiúnta um Athchóiriú, agus ba 
cheart iad a úsáid mar uirlis don tuairisciú 
ar dhul chun cinn maidir le pleananna 
téarnaimh agus athléimneacht.

bplean téarnaimh agus athléimneachta a 
bhaint amach. Ba cheart go léireofar na 
tuarascálacha sin arna n-ullmhú ag na 
Ballstáit lena mbaineann go hiomchuí sna 
Cláir Náisiúnta um Athchóiriú, agus ba 
cheart iad a úsáid mar uirlis don tuairisciú 
ar dhul chun cinn maidir le pleananna 
téarnaimh agus athléimneacht. Féadfaidh 
coistí inniúla Pharlaimint na hEorpa, 
tráth ar bith, éisteacht a thabhairt 
d’ionadaithe na mBallstát atá freagrach 
as na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta agus d’institiúidí agus 
geallsealbhóirí ábhartha eile ar bith chun 
na bearta dá fhoráiltear agus atá le 
déanamh de bhun an Rialacháin seo a 
phlé.

Or. en

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 34

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(34) Ar mhaithe le trédhearcacht, ba 
cheart na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta arna nglacadh ag an 
gCoimisiún a chur in iúl do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle agus ba 
cheart go ndéanfadh an Coimisiún na 
gníomhaíochtaí cumarsáide de réir mar is 
iomchuí.

(34)  Ar mhaithe le trédhearcacht, ba 
cheart na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta arna nglacadh ag an 
gCoimisiún a chur in iúl do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle go 
comhuaineach agus ba cheart go 
ndéanfadh an Coimisiún na gníomhaíochtaí 
cumarsáide de réir mar is iomchuí. Ba 
cheart don Choimisiún infheictheacht an 
chaiteachais faoin tSaoráid a áirithiú 
trína chur in iúl go soiléir gur cheart go 
gcuirfear an lipéad “Tionscnamh 
Téarnaimh AE” go soiléir leis na 
tionscadail a bhfuil tacaíocht faighte acu.

Or. en

Leasú 27
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 36

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(36) De bhun mhíreanna 22 agus 23 den 
Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016, is gá an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta arna 
bhunú leis an Rialachán seo a mheas ar 
bhonn na faisnéise arna bailiú trí 
cheanglais faireacháin ar leith, agus ag an 
am céanna ró-rialáil 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 na n-
ionstraimí sin ar an láthair a mheas.

(36) De bhun mhíreanna 22 agus 23 den 
Chomhaontú Idirinstitiúideach an 
13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr, is gá an tSaoráid Téarnaimh 
agus Athléimneachta arna bhunú leis an 
Rialachán seo a mheas ar bhonn na 
faisnéise arna bailiú trí cheanglais 
faireacháin ar leith, agus ag an am céanna 
ró-rialáil 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 na n-ionstraimí sin 
ar an láthair a mheas. Ba cheart scórchlár 
tiomnaithe a chur ar bun chuige sin. Ba 
cheart go mbeadh caiteachas faoin 
tSaoráid faoi réir nós imeachta um 
urscaoileadh ag Parlaimint na hEorpa.

Or. en

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 37

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(37) Is tráthúil go soláthróidh an 
Coimisiún tuarascáil bhliantúil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide a leagtar amach sa Rialachán seo. 
Ba cheart a áireamh sa tuarascáil sin 
faisnéis maidir leis an dul chun cinn arna 
dhéanamh ag na Ballstáit faoi na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
bhformheas; ba cheart a áireamh sa 
tuarascáil freisin faisnéis maidir le méid na 
bhfáltas a sannadh don tSaoráid faoi 
Ionstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh 
sa bhliain roimhe sin, arna miondealú de 

(37) Is tráthúil go soláthróidh an 
Coimisiún tuarascáil ráithiúil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide a leagtar amach sa Rialachán seo. 
Ba cheart a áireamh sa tuarascáil sin 
faisnéis maidir leis an dul chun cinn arna 
dhéanamh ag na Ballstáit faoi na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
bhformheas; ba cheart a áireamh sa 
tuarascáil freisin faisnéis maidir le méid na 
bhfáltas a sannadh don tSaoráid faoi 
Ionstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh 
sa bhliain roimhe sin, arna miondealú de 
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réir na líne buiséid, agus na méideanna a 
tiomsaíodh trí Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh maidir le baint amach 
cuspóirí na Saoráide.

réir na líne buiséid, agus na méideanna a 
tiomsaíodh trí Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh maidir le baint amach 
cuspóirí na Saoráide.

Or. en

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 38 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(38 a) Ba cheart don Choimisiún 
measúnaithe ar chur chun feidhme na 
Saoráide a chur i láthair agus, i gcás 
inarb iomchuí, modhnuithe an Rialacháin 
a mholadh chun gealltanas iomlán na 
leithreasuithe a áirithiú.

Or. en

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 39

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(39) Ba cheart don Choimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
atá le cur chun feidhme ag na Ballstáit agus 
an ranníocaíocht chomhfhreagrach a 
leithdháileadh orthu a bhunú trí ghníomh 
cur chun feidhme. Chun coinníollacha 
aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an 
Rialachán seo a chur chun feidhme, ba 
cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 
thabhairt don Choimisiún. Ba cheart go 
bhfeidhmeodh an Coimisiún na 
cumhachtaí cur chun feidhme maidir leis 
na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a ghlacadh agus an 
tacaíocht airgeadais a íoc ar chomhlíonadh 

(39) Ba cheart don Choimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
atá le cur chun feidhme ag na Ballstáit agus 
an ranníocaíocht chomhfhreagrach a 
leithdháileadh orthu a bhunú trí 
ghníomhartha tarmligthe. Na cumhachtaí 
chun gníomhartha a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 290 den 
Chonradh an Conradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh (CFAE) a bhaineann 
leis na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a ghlacadh agus an 
tacaíocht airgeadais a íoc ar chomhlíonadh 
na ngarspriocanna agus na spriocanna 
ábhartha, ba cheart na cumhachtaí sin a 



PE655.950v02-00 26/70 PR\1212104GA.docx

GA

na ngarspriocanna agus na spriocanna 
ábhartha i gcomhréir le Rialachán (AE) 
Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle, faoin nós imeachta 
scrúdúcháin sin13. Tar éis gníomh cur 
chun feidhme a ghlacadh, ba cheart go 
bhféadfadh na Ballstát lena mbaineann 
agus an Coimisiún teacht ar chomhaontú 
maidir le socruithe oibríochtúla áirithe de 
chineál teicniúil, ina dtugtar mionsonraí ar 
ghnéithe den chur chun feidhme maidir le 
hamlínte, táscairí le haghaidh 
garspriocanna agus spriocanna, agus 
rochtain ar na sonraí foluiteacha. Chun 
ábharthacht leanúnach na socruithe 
oibríochtúla a cheadú i ndáil leis na dálaí 
atá ann faoi láthair le linn chur chun 
feidhm an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, ba cheart go bhféadfaí 
gnéithe na socruithe teicniúla sin a 
mhodhnú de chomhthoil. Tá feidhm maidir 
leis an Rialachán seo ag rialacha airgeadais 
cothrománacha a ghlac Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle ar bhonn 
Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh. Leagtar síos na 
rialacha sin sa Rialachán Airgeadais agus 
socraítear leo go háirithe an nós imeachta 
maidir leis an mbuiséad a bhunú agus a 
chur chun feidhme le deontais, soláthar, 
duaiseanna agus cur chun feidhme 
indíreach, agus déantar foráil maidir le 
seiceálacha i dtaobh freagracht gníomhairí 
airgeadais. Ina theannta sin, na rialacha a 
ghlactar ar bhonn Airteagal 322 CFAE, 
baineann siad freisin le cosaint bhuiséad an 
Aontais i gcás easnaimh ghinearálaithe 
maidir le smacht reachta sna Ballstáit, ós 
rud é gur réamhchoinníoll riachtanach 
urramú an smachta reachta i dtaca le 
bainistíocht fhónta airgeadais agus cistiú 
éifeachtach de chuid an Aontais.

tharmligean don Choimisiún. Is den 
tábhacht, 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 ndéanfaí 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. Tar éis gníomh tarmligthe a 
ghlacadh, ba cheart go bhféadfadh na 
Ballstát lena mbaineann agus an Coimisiún 
teacht ar chomhaontú maidir le socruithe 
oibríochtúla áirithe de chineál teicniúil, ina 
dtugtar mionsonraí ar ghnéithe den chur 
chun feidhme maidir le hamlínte, táscairí le 
haghaidh garspriocanna agus spriocanna, 
agus rochtain ar na sonraí foluiteacha. 
Chun ábharthacht leanúnach na socruithe 
oibríochtúla a cheadú i ndáil leis na dálaí 
atá ann faoi láthair le linn chur chun 
feidhm an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, ba cheart go bhféadfaí 
gnéithe na socruithe teicniúla sin a 
mhodhnú de chomhthoil. Tá feidhm maidir 
leis an Rialachán seo ag rialacha airgeadais 
cothrománacha a ghlac Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle ar bhonn 
Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh. Leagtar síos na 
rialacha sin sa Rialachán Airgeadais agus 
socraítear leo go háirithe an nós imeachta 
maidir leis an mbuiséad a bhunú agus a 
chur chun feidhme le deontais, soláthar, 
duaiseanna agus cur chun feidhme 
indíreach, agus déantar foráil maidir le 
seiceálacha i dtaobh freagracht gníomhairí 
airgeadais. Ina theannta sin, na rialacha a 
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ghlactar ar bhonn Airteagal 322 CFAE, 
baineann siad freisin le cosaint bhuiséad an 
Aontais i gcás easnaimh ghinearálaithe 
maidir le smacht reachta sna Ballstáit, ós 
rud é gur réamhchoinníoll riachtanach 
urramú an smachta reachta i dtaca le 
bainistíocht fhónta airgeadais agus cistiú 
éifeachtach de chuid an Aontais.

_________________
13 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena 
leagtar síos na rialacha agus na 
prionsabail ghinearálta a bhaineann leis 
na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar 
fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme 
ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, 
lch. 13).

(Tá feidhm ag an leasú sin freisin, lena 
modhnaítear “gníomh cur chun feidhme” 
go “gníomh tarmligthe”, ar fud an téacs 
seachas in Airteagal 9a agus Aithris 13a.)

Or. en

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Raon feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, tagróidh sé do réimsí 
beartais a bhaineann le comhtháthú, an t 
aistriú glas agus an t aistriú digiteach, 
sláinte, iomaíochas, athléimneacht, 
táirgiúlacht, taighde agus nuálaíocht, fás 
cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach, 
poist agus infheistíocht, agus cobhsaíocht 
na gcóras airgeadais.

Raon feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, tagróidh sé do sé 
príomhréimse beartais:

Or. en
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Leasú 32

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- aistriú glas, agus cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais á gcur san 
áireamh;

Or. en

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – fleasc 2 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- claochlú digiteach, agus cuspóirí 
an Chláir Oibre Dhigitigh á gcur san 
áireamh;

Or. en

Leasú 34

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- comhtháthú eacnamaíoch, 
táirgiúlacht agus iomaíochas, agus 
cuspóirí na straitéisí Tionsclaíochta agus 
straitéisí FBManna á gcur san áireamh;

Or. en

Leasú 35
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – fleasc 4 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- comhtháthú sóisialta, agus 
cuspóirí Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta á gcur san áireamh;

Or. en

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – fleasc 5 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- athléimneacht institiúideach, i 
bhfianaise acmhainneacht mhéadaithe 
maidir le freagairt ar ghéarchéim; agus

Or. en

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – fleasc 6 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- bearta na hionstraime téarnaimh 
‘Next Generation EU’, agus cuspóirí an 
Chláir Oibre Scileanna don Eoraip, na 
Scéime Ráthaíochta i dtaobh Leanaí agus 
na Scéime Ráthaíochta don Aos Óg, á 
gcur san áireamh.

Or. en

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin



PE655.950v02-00 30/70 PR\1212104GA.docx

GA

Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach an Aontais a chur chun cinn trí 
athléimneacht agus acmhainn 
choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch na 
géarchéime a mhaolú, agus tacú leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach, 
agus ar an gcaoi sin rannchuidiú le 
hacmhainneacht fáis gheilleagair an 
Aontais a athshlánú i ndiaidh ghéarchéim 
COVID-19, agus le fás inbhuanaithe a 
chothú.

1. Is é a bheidh mar chuspóir 
ginearálta leis an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta ná rannchuidiú le 
haghaidh a thabhairt ar na sé réimse 
beartais dá dtagraítear in Airteagal 3, 
agus bearta don chéad ghlúin eile a chur 
chun cinn, dá bhrí sin, trí athléimneacht 
agus acmhainn choigeartaithe na mBallstát 
a fheabhsú, tionchar sóisialta agus 
eacnamaíoch na géarchéime a mhaolú, tacú 
leis an aistriú glas agus leis an aistriú 
digiteach, rannchuidiú le hacmhainneacht 
fáis gheilleagair an Aontais a athshlánú i 
ndiaidh ghéarchéim COVID-19, fás 
inbhuanaithe a chothú agus breisluach 
Eorpach a ghiniúint.

Or. en

Leasú 39

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1 a. Rannchuideoidh an tSaoráid le 
cuspóirí bhearta an Aontais, SFInna NA, 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, 
Chomhaontú Pháras agus leis an 
Margadh Aonair a neartú, trí bhearta 
amhail na cinn seo a leanas, a chur chun 
feidhme:
- bearta lena gcuirtear cuspóirí 
Chomhaontú Pháras, an Chomhaontaithe 
Ghlais i gcleachtas agus, mar thoradh leo, 
go mbainfear amach spriocanna an 
Aontais, a rannchuideoidh le dícharbónú 
an gheilleagair de réir a céile;
- bearta lena gcothaítear an 
bonneagar digiteach, digitiú na gcóras 
náisiúnta agus na láithreán oibre, lena 
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bhfeabhsaítear an rochtain ar oibriú 
digiteach agus lena gcuirtear scileanna 
digiteacha chun cinn;
- bearta chun tacú leis an téarnamh 
eacnamaíoch agus le cobhsaíocht, 
dreasachtaí chun oiriúnú do bheartais 
thionsclaíocha, éiceachórais agus éagsúlú 
slabhraí soláthair, FBManna, taighde 
agus nuálaíocht, fiontraíocht, forbairt 
bonneagair inbhuanaithe, bearta chun 
maolú a dhéanamh ar éifeacht na 
géarchéime ar phróiseas glactha an 
airgeadra aonair ag Ballstáit nach bhfuil 
sa limistéar euro;
- bearta lena neartaítear slándáil 
shóisialta agus córais leasa sóisialta, 
foghlaim ar feadh an tsaoil agus oiliúint, 
bearta an mhargaidh saothair 
uilechuimsithigh lena n-áirítear idirphlé 
sóisialta, cruthú post ardcháilíochta, an 
comhrac i gcoinne na bochtaineachta, 
neamhionannas ioncaim agus 
neamhionannas inscne, cur chun cinn an 
eisiaimh shóisialta, dul i ngleic leis an 
mbochtaineacht fuinnimh agus 
comhionannas deiseanna mar aon le 
comhtháthú a chruthú;
- bearta lena neartaítear an 
athléimneacht, inrochtaineacht agus 
acmhainneacht na gcóras sláinte agus 
cúraim, lena bhfeabhsaítear éifeachtacht 
an riaracháin phoiblí agus na gcóras 
náisiúnta, lena n-áirítear an t-ualach 
riaracháin a íoslaghdú, lena 
bhfeabhsaítear éifeachtacht na gcóras 
breithiúnach agus maoirseacht ar an 
gcomhrac i gcoinne sciúradh airgid;
- bearta lena ndéantar an oideachas 
agus scileanna, an ról atá ag scileanna trí 
thosaíochta uas-scilithe a spriocdhíriú ó 
thaobh glúine de, athsciliú agus 
athcháiliú an luchta saothair 
ghníomhaigh, clár comhtháthaithe do 
dhaoine dífhostaithe, beartais i ndáil le 
hinfheistiú i rochtain agus deiseanna do 
leanaí agus don óige maidir le 
hoideachas, sláinte, cothú, poist agus 



PE655.950v02-00 32/70 PR\1212104GA.docx

GA

tithíocht, beartais a mhaolaíonn an dealú 
idir glúine, a chur chun cinn.

Or. en

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Ní bheidh an tSaoráid bun os 
cionn le leasanna straitéiseacha agus 
eacnamaíocha an Aontais. Ina leith sin, 
ní thabharfar tacaíocht do thionscadail ar 
cuid de phleananna infheistíochta 
straitéiseacha de chuid tríú tíortha iad1a.
_________________
1a Rialachán (CE) 2019/452 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 19 
Márta 2019 lena mbunaítear creat do 
scagadh ar infheistíochtaí díreacha 
coigríche isteach san Aontas (IO L 79I, 
21.3.2019, lch. 1.)

Or. en

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 b. Ní thabharfar tacaíocht ón 
tSaoráid in ionad caiteachas buiséadach 
náisiúnta athfhillteach agus léireofar 
urraim léi do phrionsabail na breisíochta 
i gcistiú an Aontais.

Or. en
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Leasú 42

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) trí mhéid EUR 334 950 000 000 dá 
dtagraítear i bpointe (ii) d’Airteagal 3(2)(a) 
de Rialachán [EURI] i bpraghsanna reatha, 
méid a bhfuil fáil air le haghaidh tacaíocht 
neamh-inaisíoctha faoi réir Airteagal 4(4) 
agus (8) de Rialachán [EURI].

(a) trí mhéid EUR 337 968 000 000 dá 
dtagraítear i bpointe (ii) d’Airteagal 3(2)(a) 
de Rialachán [EURI] i bpraghsanna reatha 
[EUR 312 500 000 000 i bprraghasanna 
2018], méid a bhfuil fáil air le haghaidh 
tacaíocht neamh-inaisíoctha, faoi réir 
Airteagal 4(4) agus (8) de Rialachán 
[EURI].

Or. en

Leasú 43

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) trí mhéid EUR 267 955 000 000 dá 
dtagraítear in Airteagal 3(2)(b) de 
Rialachán [EURI] i bpraghsanna reatha, 
méid a bhfuil fáil air le haghaidh tacaíocht 
iasachta do Bhallstáit de bhun 
Airteagail 12 agus 13, faoi réir 
Airteagal 4(5) de Rialachán [EURI].

(b) trí mhéid EUR 385 856 000 000 dá 
dtagraítear in Airteagal 3(2)(b) de 
Rialachán [EURI] i bpraghsanna reatha, 
[EUR 360 000 000 000, i bpraghasanna 
2018], méid a bhfuil fáil air le haghaidh 
tacaíocht iasachta do Bhallstáit de bhun 
Airteagail 12 agus 13, faoi réir 
Airteagal 4(5) de Rialachán [EURI].

Or. en

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh na méideanna dá 
dtagraítear i mír 1(a) speansais a 

2. Féadfaidh na méideanna dá 
dtagraítear i mír 1(a) speansais a 
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chumhdach a bhaineann le gníomhaíochtaí 
ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchta 
agus meastóireachta a bhfuil gá leo chun 
gach ionstraim aonair a bhainistiú agus a 
gcuspóirí a ghnóthú, go háirithe staidéir, 
cruinnithe saineolaithe, gníomhaíochtaí 
faisnéise agus cumarsáide, lena n-áirítear 
cumarsáid chorparáideach faoi thosaíochtaí 
polaitiúla an Aontais, a mhéid a bhaineann 
siad le cuspóirí an Rialacháin seo, 
speansais a bhaineann le líonraí TF atá 
dírithe ar phróiseáil agus ar mhalartú 
faisnéise, uirlisí teicneolaíochta faisnéise 
corparáideacha, agus gach speansas eile 
maidir le cúnamh teicniúil agus riaracháin 
arna thabhú ag an gCoimisiún chun gach 
ionstraim a bhainistiú. Féadfaidh na 
speansais gach costas a bhaineann le 
gníomhaíochtaí tacaíochta eile a 
chumhdach freisin, amhail costais a 
bhaineann le rialú cáilíochta agus 
faireachán ar thionscadail ar an láthair agus 
costais a bhaineann le 
piarchomhairleoireacht agus le saineolaithe 
chun athchóirithe agus infheistíochtaí a 
mheasúnú agus a chur chun feidhme.

chumhdach freisin a bhaineann le 
gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, 
rialaithe, iniúchta agus meastóireachta a 
bhfuil gá leo chun gach ionstraim aonair a 
bhainistiú agus a gcuspóirí a ghnóthú, go 
háirithe staidéir, cruinnithe saineolaithe, 
gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, 
lena n-áirítear cumarsáid chorparáideach 
faoi thosaíochtaí polaitiúla an Aontais, a 
mhéid a bhaineann siad le cuspóirí an 
Rialacháin seo, speansais a bhaineann le 
líonraí TF atá dírithe ar phróiseáil agus ar 
mhalartú faisnéise, uirlisí teicneolaíochta 
faisnéise corparáideacha, agus gach 
speansas eile maidir le cúnamh teicniúil 
agus riaracháin arna thabhú ag an 
gCoimisiún chun gach ionstraim a 
bhainistiú. Féadfaidh na speansais gach 
costas a bhaineann le gníomhaíochtaí 
tacaíochta eile a chumhdach freisin, amhail 
costais a bhaineann le rialú cáilíochta agus 
faireachán ar thionscadail ar an láthair agus 
costais a bhaineann le 
piarchomhairleoireacht agus le saineolaithe 
chun athchóirithe agus infheistíochtaí a 
mheasúnú agus a chur chun feidhme. I 
bhfianaise na ngníomhaíochtaí sin, 
féadfaidh na Ballstáit tacaíocht theicniúil 
a iarraidh freisin i gcomhréir le 
Rialachán XX/YYY [lena mbunaítear an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil].

Or. en

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 9 a
Bearta lena nasctar an tSaoráid le cosaint 

bhuiséad an Aontais i gcás easnaimh 
ghinearálaithe maidir leis an smacht 

reachta.
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1. I gcás easnamh ginearálaithe maidir 
leis an slacht reachta i mBallstát, ar 
easnamh ginearálaithe é a dhéanann 
difear do phrionsabail na bainistíochta 
fónta airgeadais nó do chosaint leasanna 
airgeadais an Aontais, mar a shainítear in 
Airteagal 3 de Rialachán [.../...] maidir le 
cosaint bhuiséad an Aontais i gcás 
easnaimh ghinearálaithe maidir leis an 
smacht reachta sna Ballstáit, déanfaidh 
an Coimisiún a ghlacadh trí bhíthin 
gníomh cur chun feidhme chun an 
tréimhse ama le haghaidh ghlacadh na 
gcinntí dá dtagraítear in Airteagail 17(1) 
agus 17(2) den Rialachán seo a fhionraí 
nó chun íocaíochtaí faoin tSaoráid a 
fhionraí.
An cinneadh chun íocaíochtaí a chur ar 
fionraí dá dtagraítear sa chéad fhomhír, 
beidh feidhm aige maidir le hiarratais 
íocaíochta a thíolacfar tar éis dháta an 
chinnidh fionraíochta.
Fionraí na tréimhse ama dá dtagraítear in 
Airteagal 17, beidh feidhm aige ón lá tar 
éis ghlacadh an chinnidh dá dtagraítear 
sa chéad fhomhír.
I gcás fionraí íocaíochtaí, beidh feidhm 
ag Airteagal 4(3) de Rialachán [.../...] 
maidir le buiséad an Aontais a chosaint i 
gcás easnaimh ghinearálaithe a mhéid a 
bhaineann leis an smacht reachta sna 
Ballstáit.
2. I gcás measúnú dearfach ón 
gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 6 de 
Rialachán [.../...] maidir le buiséad an 
Aontais a chosaint i gcás easnaimh 
ghinearálaithe a mhéid a bhaineann leis 
an smacht reachta sna Ballstáit, 
déanfaidh an Coimisiún cinneadh a 
ghlacadh trí bhíthin gníomh tarmligthe 
chun an fionraí a fhoirceannadh thar 
thréimhse ama nó thar thréimhse dhá 
íocaíocht dá dtagraítear sa mhír roimhe 
seo.
Cuirfear tús arís leis na nósanna 
imeachta nó na híocaíochtaí ábhartha an 
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lá tar éis fhoirceannadh na fionraí.

Or. en

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar ranníocaíocht uasta a ríomh do 
gach Ballstát le haghaidh leithdháileadh an 
mhéid dá dtagraítear in Airteagal 5(1)(a), 
agus úsáid á baint as an modheolaíocht a 
leagtar amach in Iarscríbhinn I, bunaithe ar 
an daonra, ar inbhéartach na 
hOlltáirgeachta Intíre (OTI) per capita 
agus ar ráta coibhneasta dífhostaíochta 
gach Ballstáit.

Déanfar ranníocaíocht airgeadais uasta a 
ríomh do gach Ballstát le haghaidh 
leithdháileadh an mhéid dá dtagraítear in 
Airteagal 5(1)(a), agus úsáid á baint as an 
modheolaíocht a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I, bunaithe ar an daonra, ar 
inbhéartach na hOlltáirgeachta Intíre (OTI) 
per capita agus ar ráta coibhneasta 
dífhostaíochta gach Ballstáit agus ar an 
gcaillteanas carnach in OTI iarbhír arna 
bhreathnú thar thréimhse 2020-2021 i 
gcomparáid le 2019.

Le linn na mblianta 2021-2022, déanfar 
an ranníocaíocht airgeadais uasta a 
ríomh, agus úsáid á baint as an 
modheolaíocht a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I, bunaithe ar an daonra, ar 
inbhéartach an OTI per capita agus ar 
ráta coibhneasta dífhostaíochta gach 
Ballstáit do na blianta 2015-2019.
Do na blianta 2023-2024, déanfar an 
ranníocaíocht airgeadais uasta a ríomh, 
agus úsáid á baint as an modheolaíocht a 
leagtar amach in Iarscríbhinn I, bunaithe 
ar an daonra, ar inbhéartach an OTI per 
capita, agus ar an gcaillteanas carnach in 
OTI iarbhír arna bhreathnú thar 
thréimhse 2020-2021 i gcomparáid le 
2019 agus déanfar í a ríomh faoin 30 
Meitheamh 2022.

Or. en
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Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ar feadh tréimhse go dtí an 
31 Nollaig 2022, cuirfidh an Coimisiún 
EUR 334 950 000 000, ar fáil le 
leithdháileadh, dá dtagraítear i bpointe (a) 
d’Airteagal 5(1). Féadfaidh gach Ballstát 
iarratais cothrom lena ranníocaíocht uasta a 
chur isteach dá dtagraítear in Airteagal 10 
chun a bpleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a chur chun feidhme.

1. Do thréimhse go dtí an 
31 Nollaig 2022, cuirfidh an Coimisiún 
EUR 337 968 000 000, ar fáil le 
leithdháileadh, dá dtagraítear i bpointe (a) 
d’Airteagal 5(1). Féadfaidh gach Ballstát 
iarrataí go dtína ranníocaíocht uasta a chur 
isteach, dá dtagraítear in Airteagal 10, chun 
a bpleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a chur chun feidhme.

Or. en

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. An tacaíocht iasachta do phlean 
téarnaimh agus athléimneachta an 
Bhallstáit lena mbaineann, ní mó ná an 
difríocht idir méid iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
athbhreithniú i gcás inarb ábhartha a 
bheidh sé agus an ranníocaíocht uasta dá 
dtagraítear in Airteagal 10. Ní mó ná 4.7 % 
d’Ollioncam Náisiúnta an Bhallstáit a 
bheidh méid uasta na hiasachta le gach 
Ballstát.

4. An tacaíocht iasachta do phlean 
téarnaimh agus athléimneachta an 
Bhallstáit lena mbaineann, ní mó ná an 
difríocht idir méid iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
athbhreithniú i gcás inarb ábhartha a 
bheidh sé, agus an ranníocaíocht uasta dá 
dtagraítear in Airteagal 10. Ní mó ná 6.8% 
d’Ollioncam Náisiúnta an Bhallstáit a 
bheidh méid uasta na hiasachta le gach 
Ballstát.

Or. en

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 2 – pointe d
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) an t-uaslíon tráthchodanna agus an 
sceideal aisíocaíochta;

(d) an t-uaslíon tráthchodanna agus an 
sceideal aisíocaíochta soiléir agus beacht;

Or. en

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 13 a
Athbhreithnithe agus leasaithe

1. Faoi dheireadh 2022 ar a dhéanaí, 
tíolacfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar 
chur chun feidhme na n-
acmhainneachtaí dá dtagraítear i 
gCaibidil II den Rialachán seo. De réir 
mar is iomchuí, beidh togra reachtach le 
haghaidh athbhreithniú ar an Rialachán 
seo ag gabháil leis an meastóireacht 
éigeantach chun lánúsáid na n-
acmhainneachtaí a áirithiú.
2. Faoi dheireadh 2024 ar a dhéanaí, 
tíolacfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar 
chur chun feidhme na n-
acmhainneachtaí dá dtagraítear i 
gCaibidil II den Rialachán seo. Beidh 
bearta is gá le haghaidh athbhreithniú a 
dhéanamh ar an Rialachán seo ag 
gabháil leis an meastóireacht éigeantach 
chun lánúsáid leithreasuithe faoi 
chomhair gealltanas a áirithiú.

Or. en

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. De bhun na gcuspóirí a leagtar 
amach in Airteagal 4, ullmhóidh na 
Ballstáit pleananna náisiúnta téarnaimh 
agus athléimneachta. Leagfar amach sna 
pleananna sin clár oibre athchóirithe agus 
infheistíochta an Bhallstáit lena mbaineann 
le haghaidh na tréimhse ceithre bliana ina 
dhiaidh. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta incháilithe le haghaidh 
cistiúcháin faoin ionstraim sin, bíonn 
bearta le haghaidh athchóirithe agus 
tionscadail infheistíochta poiblí mar chuid 
díobh le pacáiste comhleanúnach.

1. De bhun na gcuspóirí a leagtar 
amach in Airteagal 4, ullmhóidh na 
Ballstáit pleananna náisiúnta téarnaimh 
agus athléimneachta. Leagfar amach sna 
pleananna sin clár oibre athchóirithe agus 
infheistíochta an Bhallstáit lena mbaineann 
le haghaidh na tréimhse ceithre bliana ina 
dhiaidh. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta incháilithe le haghaidh 
cistiúcháin faoin ionstraim sin, bíonn 
bearta le haghaidh athchóirithe agus 
tionscadail infheistíochta mar chuid díobh 
le pacáiste comhleanúnach. Le haghaidh 
pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a ullmhú, bainfidh na 
Ballstáit úsáid as an Ionstraim um 
Thacaíocht Theicniúil de réir Rialachán 
XX/YYYY [lena mbunaítear an Ionstraim 
um Thacaíocht Theicniúil].
Bearta a chuirfear i bhfeidhm ón 1 
Feabhra 2020 ar aghaidh agus a 
bhaineann leis na hiarmhairtí 
eacnamaíocha agus sóisialta arb í 
paindéim COVID-19 is cúis leo, beidh na 
bearta sin incháilithe.
Mar léiriú ar an gComhaontú Glas don 
Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe na 
hEorpa agus aistriú ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras 
agus Spriocanna na Náisiún Aontaithe 
um Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh 30% ar a 
laghad de mhéid gach Plean Téarnaimh 
agus Athléimneachta le gníomhaíochtaí 
aeráide agus bithéagsúlachta agus 
cuspóirí inbhuanaitheachta comhshaoil a 
phríomhshruthú. Trí bhíthin gníomh 
tarmligthe, glacfaidh an Coimisiún an 
mhodheolaíocht ábhartha chun cuidiú 
leis na Ballstáit an ceanglas sin a 
chomhlíonadh.
Mar léiriú ar chineál na hionstraime 
téarnaimh ‘Next Generation EU’, ar 
ionstraim í atá dírithe ar an todhchaí, 
agus ag aithint thábhacht an Chlár Oibre 
Scileanna Digiteacha agus na 
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Ráthaíochta don Aos Óg chun cosc a chur 
ar ‘glún dialghlasála’ a dhéanamh de 
dhaoine óga an lae inniu, rannchuideoidh 
gach plean tearnaimh agus 
athléimneachta le dul i ngleic leis an 
mbaol go ndéanfaí damáiste 
fadtréimhseach d’ionchais atá ag daoine 
óga sa mhargadh saothair agus dá 
bhfolláine fhoriomlán trí réitigh 
chuimsitheacha fostaíochta, oideachais 
agus scileanna agus trí fhreagairtí lena 
spriocdhírítear ar dhaoine óga.

Or. en

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, na cinn is ábhartha 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach 
nó a eascraíonn astu go háirithe. Na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta, 
beidh siad comhsheasmhach freisin leis an 
bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit san 
áireamh ina gcláir náisiúnta athchóirithe 
faoin Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
huasdátaithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921, ina bpleananna críochacha 
um aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú 
Cóir22, agus ina gcomhaontuithe 
comhpháirteacha agus cláir oibríochtúla 
faoi chistí an Aontais.

2. Beidh na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta comhsheasmhach leis na 
dúshláin agus tosaíochtaí tírshonracha is 
ábhartha a sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh is deireanaí, go 
háirithe na réimsí beartais sin a leagtar síos 
in Airteagal 3. Beidh na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach freisin leis an bhfaisnéis 
a chuirfidh na Ballstáit san áireamh ina 
gCláir Náisiúnta Athchóirithe faoin 
Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
huasdátaithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921, sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú Cóir22, 
sna pleananna maidir leis an ráthaíocht 
don aos óg a chur chun feidhme agus sna 
comhaontuithe comhpháirteacha agus cláir 
oibríochtúla faoi chistí an Aontais. Sa 
bhreis air sin, beidh na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach le prionsabal an 
bhreisluacha Eorpaigh.
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Beidh na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta comhsheasmach le 
Straitéis an Aontais Maidir le 
Comhionannas Inscne 2020-2025 agus 
cumhdóidh siad príomhghníomhaíochtaí 
chun comhionannas inscne a bhaint 
amach i dteannta bearta le haghaidh 
príomhshruthú inscne.

_________________ _________________
21 Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an 
Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta 
Aeráide.

21 Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an 
Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta 
Aeráide.

22 […] 22 […]

Or. en

Leasú 53

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh Ballstát atá ag iarraidh 
tacaíocht a fháil faoin tSaoráid idirphlé 
il-leibhéil a bhunú, ar idirphlé é ina 
mbeidh údaráis áitiúla, comhpháirtithe 
sóisialta, eagraíocht sochaí sibhialta, 
geallsealbhóirí ábhartha eile agus an 
pobal i gcoitinne in ann páirt 
ghníomhach a ghlacadh agus 
ullmhúchán agus cur chun feidhme an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta a 
phlé.

Or. en

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 –mír 3 – pointe a
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) míniú ar an dóigh a meastar go 
dtabharfar aghaidh ar na dúshláin agus 
tosaíochtaí struchtúracha tírshonracha is 
ábhartha a sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh;

(a) míniú ar an dóigh a bhfuil an plean 
téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach le dúshláin a 
sainaithníodh sna moltaí tírshonracha 
arna ndíriú ar an mBallstát lena 
mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha eile 
arna nglacadh go hoifigiúil ag an 
gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach.

Or. en

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) míniú ar conas a neartaíonn an 
plean acmhainneacht fáis, cruthú 
fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann, conas a mhaolaíonn sé 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime, agus mar a rannchuidíonn sé 
le feabhas a chur ar chomhtháthú agus ar 
chóineasú sóisialta agus críochach;

(b) míniú ar conas a rannchuidíonn an 
plean le an raon feidhme agus na cuspóirí 
a leagtar amach in Airteagail 3 agus 4;

Or. en

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) míniú ar an gcaoi a mheastar a 
rannchuideoidh bearta sa phlean leis an 
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach nó 
leis na dúshláin atá mar thoradh orthu;

(c) míniú ar an gcaoi a mheastar a 
rannchuideoidh bearta sa phlean leis na sé 
cholún a shainaithnítear in Airteagal 3;

Or. en
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Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c a) míniú ar an gcaoi a mheastar a 
rannchuideoidh na bearta sa phlean go le 
cur chun feidhme ghealltanais an Aontais 
agus na mBallstát, go háirithe 
Comhaontú Pháras, SFInna NA, 
príomhshruthú inscne agus Colún 
Eorpach na gCeart Sóisialta;

Or. en

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c b) míniú ar chomhleanúnachas an 
phlean leis an doiciméid arna nglacadh i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh is 
déanaí;

Or. en

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c c) míniú mionsonraithe ar conas a 
mheastar a áiritheoidh na bearta go 
rannchuideoidh 30% ar a laghad den 
mhéid a iarrfar le haghaidh an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le 
gníomhaíochtaí aeráide agus 
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bithéagsúlachta agus cuspóirí 
inbhuanaitheachta comhshaoil a 
phríomhshruthú bunaithe ar an 
modheolaíocht arna soláthar ag an 
gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 
14(1);

Or. en

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c d) míniú ar an gcaoi a mheastar a 
gcuirfidh na bearta sa phlean breisluach 
Eorpach ar fáil:

Or. en

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) réasúnú ar chomhleanúnachas an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta;

(i) údar cuí le comhlíonadh cheithre 
chritéar measúnaithe an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta, mar a leagtar síos in 
Airteagal 16(3);

Or. en

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe i a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(i a) achoimre ar na comhairliúchán 
arna reáchtáil le haghaidh ullmhúchán 
an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta agus na mionsonraí, lena 
n-áirítear na garspriocanna agus 
spriocanna ábhartha, de na 
comhairliúcháin agus na hidirphléití atá 
beartaithe maidir le cur chun feidhme an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta;

Or. en

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4 a. Chun níos mó trédhearcachta 
agus cuntasachta a áirithiú, féadfaidh 
coistí inniúla Pharlaimint na hEorpa a 
iarraidh ar ionadaithe de chuid na 
mBallstát, ar ionadaithe iad atá freagrach 
as an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta agus, i gcás inarb 
iomchuí, ar Institiúidí Fioscacha 
Neamhspleácha, teacht os comhair na 
gcoistí chun an plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur i láthair. Déanfar 
faisnéis ábhartha a chur ar fáil don 
Choimisiún, do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle go comhuaineach 
agus ar théarmaí comhionanna.

Or. en

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1 a. Déanfaidh an Coimisiún 
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úinéireacht náisiúnta an phróisis a 
urramú go hiomlán agus cuirfidh sé san 
áireamh freisin na sineirgí a arna 
gcruthú idir na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta ó Bhallstáit éagsúla 
agus an chomhlánacht idir na pleananna 
sin agus pleananna infheistíochta eile ar 
an leibhéal náisiúnta.

Or. en

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar thábhacht agus ar chomhleanúnachas an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta agus 
a rannchuidiú leis an aistriú glas agus 
leis an aistriú digiteach, agus chun na 
críche sin, cuirfidh sé na critéir seo a 
leanas san áireamh:

3. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar éifeachtacht, éifeachtúlacht, 
ábharthacht agus comhleanúnachas an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta 
agus, chuige sin, cuirfidh sé na gnéithe seo 
a leanas san áireamh:

Or. en

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
 Airteagal 16 – mír 3 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 Éifeachtacht:

Or. en

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 –mír 3 – pointe a
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cibé acu a mheastar nó nach 
meastar go rannchuideoidh an plean 
téarnaimh agus athléimneachta le 
haghaidh a thabhairt go héifeachtach ar 
dhúshláin arna n-aithint sna moltaí 
tírshonracha arna ndíriú ar an mBallstát 
lena mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha 
eile arna nglacadh go hoifigiúil ag an 
gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach;

scriosta

Or. en

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) cibé acu atá nó nach bhfuil bearta 
sa phlean a rannchuidíonn go 
héifeachtach leis na haistrithe glasa agus 
digiteacha nó le haghaidh a thabhairt ar 
na dúshláin a eascraíonn astu;

scriosta

Or. en

Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
 Airteagal 16 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) cibé acu a mheastar nó nach meastar 
go mbeidh tionchar buan ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar an 
mBallstát lena mbaineann;

scriosta

Or. en
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Leasú 70

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) cibé acu a mheastar nó nach 
meastar go rannchuideoidh an plean 
téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le neartú acmhainneachta 
fáis, cruthaithe post, agus athléimneachta 
eacnamaíche agus sóisialta an Bhallstáit, 
le tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime a mhaolú, agus go 
rannchuideoidh sé leis an gcomhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú;

(d) cibé acu a mheastar nó nach 
meastar go rannchuideoidh an plean 
téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach leis an raon feidhme agus na 
cuspóirí a leagtar amach in Airteagail 3 
agus 4;

Or. en

Leasú 71

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) cibé acu atá nó nach bhfuil bearta 
sa phlean téarnaimh agus athléimneachta 
le haghaidh cur chun feidhme 
athchóirithe struchtúracha agus 
tionscadal infheistíochta poiblí ar 
gníomhaíochtaí comhleanúnacha iad;

scriosta

Or. en

Leasú 72

Togra le haghaidh rialacháin
 Airteagal 16 – mír 3 – fomhír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 Éifeachtúlacht:
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Or. en

Leasú 73

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g a) cibé acu is réasúnta agus 
inchreidte nó nach ea an réasúnú arna 
sholáthar ag an mBallstát maidir le méid 
chostais mheasta iomlána an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
thíolacadh, agus atá nó nach bhfuil sé 
comhréireach leis an tionchar a mheastar 
a bheidh ar an ngeilleagar agus ar an 
bhfostaíocht;

Or. en

Leasú 74

Togra le haghaidh rialacháin
 Airteagal 16 – mír 3 – fomhír 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ábharthacht:

Or. en

Leasú 75

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe g b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g b) cibé acu a mheastar nó nach 
meastar go nginfear breisluach Eorpach 
leis an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta;
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Or. en

Leasú 76

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe g c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g c) cibé acu atá nó nach bhfuil an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach le dúshláin a 
sainaithníodh sna moltaí tírshonracha 
arna ndíriú ar an mBallstát lena 
mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha eile 
arna nglacadh go hoifigiúil ag an 
gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach;

Or. en

Leasú 77

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe g d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g d) cibé acu atá nó nach bhfuil an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhoiriúnach leis na sé cholún a leagtar 
amach in Airteagal 3;

Or. en

Leasú 78

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe g e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g e) cibé acu a mheastar nó nach 
meastar go rannchuideoidh an plean go 
héifeachtach le cur chun feidhme 
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ghealltanais an Aontais agus na 
mBallstát, go háirithe Comhaontú 
Pháras, SFInna NA, príomhshruthú 
inscne agus Colún Eorpach na gCeart 
Sóisialta;

Or. en

Leasú 79

Togra le haghaidh rialacháin
 Airteagal 16 – mír 3 – fomhír 1 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Comhleanúnachas:

Or. en

Leasú 80

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe g f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g f) cibé acu atá nó nach bhfuil bearta 
sa phlean téarnaimh agus athléimneachta 
le haghaidh cur chun feidhme 
athchóirithe struchtúracha agus 
tionscadal infheistíochta poiblí ar 
gníomhaíochtaí comhleanúnacha iad;

Or. en

Leasú 81

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe g g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g g) míniú mionsonraithe ar conas a 
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mheastar a áiritheoidh na bearta go 
rannchuideoidh 30 % ar a laghad den 
mhéid a iarrfar le haghaidh an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le 
gníomhaíochtaí aeráide agus 
bithéagsúlachta agus cuspóirí 
inbhuanaitheachta comhshaoil a 
phríomhshruthú bunaithe ar an 
modheolaíocht arna soláthar ag an 
gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 
14(1);

Or. en

Leasú 82

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe g h (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g h) an amhlaidh, leis na 
comhairliúchán arna reáchtáil le 
haghaidh ullmhúchán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta agus na 
n-idirphléití atá beartaithe, lena n-áirítear 
na garspriocanna agus spriocanna 
ábhartha, maidir le cur chun feidhme an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta, 
an áirithítear go dtabharfar deiseanna 
éifeachtacha do na húdaráis áitiúla, 
comhpháirtithe sóisialta agus 
geallsealbhóirí ábhartha eile chun bheith 
rannpháirteach i gcur chun feidhme an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta;

Or. en

Leasú 83

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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5. Chun críche an mheasúnaithe ar na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna dtíolacadh ag Ballstáit, féadfaidh an 
Coimisiún cúnamh a fháil ó shaineolaithe.

5. Chun críche an mheasúnaithe ar na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna dtíolacadh ag na Ballstáit, féadfaidh 
an Coimisiún cúnamh a fháil ó 
shaineolaithe, lena n-áirítear saineolaithe 
arna gceapadh ag Parlaimint na hEorpa.

Or. en

Leasú 84

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
laistigh de cheithre mhí ó thíolacadh 
oifigiúil an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta ag an mBallstát, trí bhíthin 
gníomh cur chun feidhme. I gcás ina 
mbeidh toradh dearfach ar an measúnú a 
dhéanfaidh an Coimisiún ar phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, 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 a leithdháilfear i gcomhréir 
le hAirteagal 11.

1. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
laistigh de dhá mhí ó thíolacadh oifigiúil 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta 
ag an mBallstát, trí bhíthin gníomh 
tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 25a. 
I gcás ina mbeidh toradh dearfach ar an 
measúnú a dhéanfaidh an Coimisiún ar 
phlean téarnaimh agus athléimneachta, 
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 a leithdháilfear i gcomhréir 
le hAirteagal 11.

Or. en

Leasú 85

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. An ranníocaíocht dá dtagraítear i 
mír 1, socrófar í ar bhonn chostais 
mheasta iomlána phlean téarnaimh agus 
athléimneachta arna moladh ag an 

3. Déanfar méid na rannaíocaíochta 
airgeadais do phleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a chomhlíonann na critéir 
a leagtar amach in Airteagal 16(6) a shocrú 
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mBallstát lena mbaineann, agus é 
measúnaithe de réir na gcritéar a leagtar 
amach in Airteagal 16(3). Socrófar méid 
na ranníocaíochta mar seo a leanas:

mar seo a leanas:

Or. en

Leasú 86

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) i gcás ina gcomhlíonann an plean 
téarnaimh agus athléimneachta go sásúil 
na critéir atá leagtha amach in 
Airteagal 16(3), agus ina bhfuil méid 
chostais mheasta iomlána an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta 
comhionann le, nó níos airde ná, an 
ranníocaíocht uasta airgeadais le haghaidh 
an Bhallstáit sin dá dtagraítear in 
Airteagal 10, beidh an ranníocaíocht 
airgeadais uasta a leithdháiltear ar an 
mBallstát lena mbaineann comhionann le 
méid iomlán na ranníocaíochta airgeadais 
uasta dá dtagraítear in Airteagal 10;

(a) i gcás ina bhfuil méid chostais 
iomlána mheasta an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta comhionann le nó níos 
áirde ná an ranníocaíocht uasta airgeadais 
le haghaidh an Bhallstáit sin dá dtagraítear 
in Airteagal 10, beidh an ranníocaíocht 
airgeadais a leithdháilfear ar an mBallstát 
lena mbaineann comhionann le méid 
iomlán na ranníocaíochta uasta airgeadais 
dá dtagraítear in Airteagal 10;

Or. en

Leasú 87

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) i gcás ina gcomhlíonann an plean 
téarnaimh agus athléimneachta go sásúil 
na critéir atá leagtha amach in 
Airteagal 16(3), agus ina bhfuil méid 
chostais mheasta iomlána an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta níos ísle ná 
an ranníocaíocht uasta airgeadais le 

(b) i gcás ina bhfuil méid chostais 
iomlána mheasta an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta níos ísle ná an 
ranníocaíocht uasta airgeadais le haghaidh 
an Bhallstáit sin dá dtagraítear in Airteagal 
10, beidh an ranníocaíocht airgeadais a 
leithdháilfear ar an mBallstát comhionann 
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haghaidh an Bhallstáit sin dá dtagraítear in 
Airteagal 10, beidh an ranníocaíocht 
airgeadais uasta a leithdháiltear ar an 
mBallstát lena mbaineann comhionann le 
méid chostais mheasta iomlána an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta;

le méid chostais iomlána mheasta an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta;

Or. en

Leasú 88

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) i gcás nach gcomhlíonann an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
sásúil na critéir atá leagtha amach in 
Airteagal 16(3), ní dhéanfar aon 
ranníocaíocht airgeadais a leithdháileadh 
ar an mBallstát lena mbaineann.

scriosta

Or. en

Leasú 89

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3 a. Más rud é nach gcomhlíonann an 
plean téarnaimh agus athléimneachta na 
critéir atá leagtha amach in 
Airteagal 16(3), ní dhéanfar aon 
ranníocaíocht airgeadais a leithdháileadh 
ar an mBallstát lena mbaineann. 
Féadfaidh an Ballstát lena mbaineann 
iarraidh a dhéanamh ar thacaíocht 
theicniúil mar chuid den Ionstraim um 
Thacaíocht Theicniúil, chun go mbeifear 
in ann an togra a ullmhú níos fearr sna 
timthriallacha a dhéanfar ina dhiaidh sin.
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Or. en

Leasú 90

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún 
measúnú diúltach ar phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, cuirfidh sé an measúnú sin 
agus réasúnú cuí leis in iúl laistigh de 
cheithre mhí ó thíolacadh an togra ag an 
mBallstát.

5. I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún 
measúnú diúltach ar phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, cuirfidh sé an measúnú sin 
agus réasúnú cuí leis in iúl laistigh de dhá 
mhí ó thíolacadh an togra ag an mBallstát. 
Sá teachtaireacht sin, áireofar freisin 
moladh go mbainfeadh an Ballstát úsáid 
as an Ionstraim um Thacaíocht 
Theicniúil i gcomhréir le 
Rialachán XX/YYYY [lena mbunaítear an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil] 
chun an plean téarnaimh agus 
athléimneachta a leasú nó a ionadú i 
gcomhréir le hAirteagal 18 den Rialachán 
seo. Féadfaidh údaráis inniúla 
Pharlaimint na hEorpa a iarraidh ar an 
gCoimisiún teacht os a gcomhair chun 
mínithe a chur i láthair maidir leis an 
measúnú diúltach ar an bplean téarnaimh 
agus athléimneachta. Déanfar faisnéis 
ábhartha a chur ar fáil don Choimisiún, 
do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle go comhuaineach agus ar 
théarmaí comhionanna.

Or. en

Leasú 91

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Déanfar na gníomhartha cur chun 
feidhme dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 

7. Déanfar na gníomhartha tarmligthe 
dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 a 
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den Airteagal seo a ghlacadh i gcomhréir 
leis an nós imeachta scrúdúcháin dá 
dtagraítear in Airteagal 27(2).

ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 25(a).

Or. en

Leasú 92

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. I gcás nach bhféadfaidh an Ballstát 
lena mbaineann an plean téarnaimh agus 
athléimneachta, 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 na cinntí 
dá dtagraítear in Airteagal 17(1) agus (2) a 
leasú nó a ionadú. Chuige sin, féadfaidh an 
Ballstát plean modhnaithe nó plean nua 
téarnaimh agus athléimneachta a mholadh.

1. I gcás nach bhféadfaidh an Ballstát 
lena mbaineann an plean téarnaimh agus 
athléimneachta, 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 na cinntí 
dá dtagraítear in Airteagal 17(1) agus (2) a 
leasú nó a ionadú. Chuige sin, féadfaidh an 
Ballstát plean modhnaithe nó plean nua 
téarnaimh agus athléimneachta a mholadh. 
Féadfaidh an Ballstát cúnamh a iarraidh, 
am ar bith i rith na bliana, tríd an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil, i 
gcomhréir le Rialachán XX/YYYY [lena 
mbunaítear an Ionstraim um Thacaíocht 
Theicniúil] chun chríche an plean 
téarnaimh agus athléimneachta a leasú 
nó a ionadú.

Or. en

Leasú 93

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina measann an Coimisiún go 2. I gcás ina measann an Coimisiún go 
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bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh ar 
an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
de bharr na gcúiseanna arna gcur chun cinn 
ag an mBallstát lena mbaineann, déanfaidh 
an Coimisiún an plean nua a mheas i 
gcomhréir le forálacha Airteagal 16, agus 
glacfaidh sé cinneadh nua i gcomhréir le 
hAirteagal 17 laistigh de cheithre mhí ó 
thíolacadh oifigiúil na hiarrata.

bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh ar 
an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
de bharr na gcúiseanna arna gcur chun cinn 
ag an mBallstát lena mbaineann, déanfaidh 
an Coimisiún an plean nua a mheas i 
gcomhréir le forálacha Airteagal 16, agus 
glacfaidh sé cinneadh nua i gcomhréir le 
hAirteagal 17 laistigh de dhá mhí ó 
thíolacadh oifigiúil na hiarrata.

Or. en

Leasú 94

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás ina measann an Coimisiún 
nach bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh 
ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta de bharr na gcúiseanna arna 
gcur chun cinn 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 chonclúidí an Choimisiúin a 
chur in iúl.

3. I gcás ina measann an Coimisiún 
nach bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh 
ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta de bharr na gcúiseanna arna 
gcur chun cinn ag an mBallstát lena 
mbaineann, diúltóidh an Coimisiún don 
iarraidh laistigh de dhá 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 
chonclúidí an Choimisiúin a chur in iúl.

Or. en

Leasú 95

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Íocfar ranníocaíochtaí faoin 
Airteagal seo leis an mBallstát lena 
mbaineann i gcomhréir leis na 
leithreasuithe buiséadacha agus faoi réir an 

2. Íocfar ranníocaíochtaí faoin 
Airteagal seo leis an mBallstát lena 
mbaineann i gcomhréir leis na 
leithreasuithe buiséadacha agus faoi réir an 
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chistithe a bheidh ar fáil. Déanfar cinntí ón 
gCoimisiún dá dtagraítear san Airteagal 
seo a ghlacadh i gcomhréir leis an nós 
imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 27(2).

chistithe a bheidh ar fáil. Déanfar na cinntí 
ón gCoimisiún dá dtagraítear san Airteagal 
seo a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 
25(a).

Or. en

Leasú 96

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Déanfaidh an Coimisiún 20% den 
tacaíocht iomlán ó na Cistí a leagtar 
amach sa chinneadh lena bhformheastar 
plean téarnaimh agus athléimneachta a 
réamh-mhaoiniú de bhun Airteagal 17.

Or. en

Leasú 97

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ar na garspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha comhaontaithe a chur i 
gcrích atá sonraithe sa phlean téarnaimh 
agus athléimneachta arna fhormheas i 
ngníomh cur chun feidhme an 
Choimisiún, cuirfidh an Ballstát lena 
mbaineann iarraidh chuí-réasúnaithe ar 
íocaíocht na ranníocaíochta faoi bhráid an 
Choimisiúin. Féadfaidh Ballstáit iarrataí 
den sórt sin a thíolacadh don Choimisiún ar 
bhonn débhliantúil. Déanfaidh an 
Coimisiún, laistigh de dhá mhí ón am ar 
cuireadh isteach an iarraidh, measúnú ar 
cibé ar cuireadh chun feidhme go sásúil na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha 

3. Ar na garspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha comhaontaithe a chur i 
gcrích atá sonraithe sa phlean téarnaimh 
agus athléimneachta arna fhormheas i 
ngníomh tarmligthe an Choimisiún, 
cuirfidh an Ballstát lena mbaineann 
iarraidh chuí-réasúnaithe ar íocaíocht na 
ranníocaíochta faoi bhráid an Choimisiúin. 
Féadfaidh Ballstáit iarrataí den sórt sin a 
thíolacadh don Choimisiún ar bhonn 
débhliantúil. Déanfaidh an Coimisiún, 
laistigh de dhá mhí ón am ar cuireadh 
isteach an iarraidh, measúnú ar cibé ar 
cuireadh chun feidhme go sásúil na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha 
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a leagtar amach sa chinneadh dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1) nó nár cuireadh. Chun 
críocha an mheasúnaithe, cuirfear an 
socrúchán oibríochtúil dá dtagraítear in 
Airteagal 17(6) san áireamh freisin. 
Féadfaidh saineolaithe cúnamh a thabhairt 
don Choimisiún.

a leagtar amach sa chinneadh dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1) nó nár cuireadh. Chun 
críche an mheasúnaithe, cuirfear an 
socrúchán oibríochtúil dá dtagraítear in 
Airteagal 17(6) san áireamh freisin. 
Féadfaidh an Coimisiún cúnamh a fháil ó 
shaineolaithe, lena n-áirítear saineolaithe 
arna gceapadh ag Parlaimint na hEorpa.

Or. en

Leasú 98

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tuairisceoidh an Ballstát lena mbaineann 
ar bhonn ráithiúil laistigh de phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh ar an dul chun cinn a 
rinneadh chun na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a ghnóthú, lena n-
áitítear an socrúchán oibríochtúil dá 
dtagraítear in Airteagal 17(6). Chuige sin, 
léireofar go hiomchuí tuarascálacha 
ráithiúla na mBallstát sna Cláir Náisiúnta 
Athchóirithe a n-úsáidfear mar uirlis chun 
dul chun cinn a thuairisciú i dtreo na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta a 
thabhairt chun críocha.

Tuairisceoidh an Ballstát lena mbaineann 
ar bhonn ráithiúil laistigh de phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh ar an dul chun cinn a 
rinneadh chun na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a ghnóthú, lena n-
áitítear an socrúchán oibríochtúil dá 
dtagraítear in Airteagal 17(6). Chuige sin, 
léireofar go hiomchuí tuarascálacha 
ráithiúla na mBallstát sna Cláir Náisiúnta 
Athchóirithe a n-úsáidfear mar uirlis chun 
dul chun cinn a thuairisciú i dtreo na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta a 
thabhairt chun críocha. Chun níos mó 
trédhearcachta agus cuntasachta a 
áirithiú, tiocfaidh ionadaithe de chuid na 
mBallstát, ar ionadaithe iad atá freagrach 
as na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta agus na hinstitiúidí agus 
geallsealbhóirí ábhartha, arna iarraidh 
sin ag Parlaimint na hEorpa, os comhair 
na gcoistí inniúla chun na bearta dá 
bhforáiltear agus atá le déanamh de bhun 
an Rialacháin seo a phlé. Déanfar na 
Ballstáit faisnéis ábhartha a chur ar fáil 
go comhuaineach, ag céim ar bith le linn 
an phróisis, do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle.

Or. en



PR\1212104GA.docx 61/70 PE655.950v02-00

GA

Leasú 99

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tarchuirfidh an Coimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas i ngníomh cur chun 
feidhme an Choimisiún i gcomhréir le 
hAirteagal 17 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 i mbaol dá 
nochtfaí í.

1. Tarchuirfidh an Coimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas i ngníomh tarmligthe an 
Choimisiún i gcomhréir le hAirteagal 17, 
agus aon fhaisnéis ábhartha eile, go 
comhuaineach agus ar  théarmaí 
comhionanna, chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle gan moill 
mhíchuí.

Or. en

Leasú 100

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh an Coimisiún dul i mbun 
gníomhaíochtaí cumarsáide chun 
infheictheacht an chistithe ón Aontas don 
tacaíocht airgeadais i gcomhair an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe, lena n-áirítear trí 
chomhghníomhaíochtaí cumarsáide leis na 
húdaráis náisiúnta lena mbaineann.

2. Féadfaidh an Coimisiún dul i mbun 
gníomhaíochtaí cumarsáide chun 
infheictheacht an chistithe ón Aontas don 
tacaíocht airgeadais i gcomhair an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe a áirithiú trí lipéad infheicthe de 
chuid an Aontais a thaispeáint, lena n-
áirítear trí chomhghníomhaíochtaí 
cumarsáide leis na húdaráis náisiúnta lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
infheictheacht an chaiteachais faoin 
tSaoráid a áirithiú trína léiriú go soiléir 
gur ndéanfar na tionscadail a bhfuil 
tacaíocht faighte acu a lipéadú mar 
‘Tionscnamh Téarnaimh AE’ .

Or. en
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Leasú 101

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Déanfaidh an Coimisiún 
tuarascáil a thabhairt ar bhonn ráithiúil 
do Pharlaimint na hEorpa ar bhaint 
amach gharspriocanna na bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta agus ar 
chomhlántacht na bpleananna leis na 
cláir de chuid an Aontais atá ann cheana.

Or. en

Leasú 102

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 21 a
Scórchlár téarnaimh agus athléimneachta
1. Bunóidh an Coimisiún scórchlár 
téarnaimh agus athléimneachta (an 
‘Scórchlár’) ar a dtaispeánfar stádas chur 
chun feidhme, trí phleananna téarnaimh 
agus athléimneachta gach Ballstáit, na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí a 
comhaontaíodh.
2. Áireofar sa Scórchlár príomhtháscairí, 
amhail táscairí sóisialta, eacnamaíocha 
agus comhshaoil, lena ndéanfar measúnú 
ar an dul chun cinn arna chlárú leis na 
pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta i ngach ceann de na sé 
réimse lena sainaithnítear raon feidhme 
na Rialacháin seo.
3. Léireofar ar an Scórchlár a mhéid atá 
garspriocanna ábhartha na bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta á 
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gcomhlíonadh agus na heasnaimh arna 
n-aithint ina gcur chun feidhme, chomh 
maith leis na moltaí ón gCoimisiún chun 
aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh faoi 
seach.
4. Beidh achoimre sa Scórchlár ar na 
príomh-mholtaí arna seoladh chuig na 
Ballstáit maidir lena bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta.
5. Fónfaidh an Scórchár mar bhonn le 
haghaidh malartú buan dea-chleachtas 
idir na Ballstáit, ar malartuithe iad a 
thiocfaidh i gcrích i bhfoirm idirphlé 
struchtúrtha a eagraítear ar bhonn rialta.
6. Déanfar an Scórchlár a nuashonrú i 
rith an ama agus beidh sé ar fáil go poiblí 
ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin. 
Léireoidh sé stádas éileamh íocaíochta, 
íocaíochtaí, fionraíochtaí agus cealuithe 
ranníocaíochtaí airgeadais.
7. Déanfaidh an Coimisiún an Scórchlár 
a chur i láthair ag éisteacht a eagróidh 
údaráis inniúla Pharlaimint na hEorpa.

Or. en

Leasú 103

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 21 b
Nós Imeachta um urscaoileadh

Beidh caiteachas faoin tSaoráid faoi réir 
nós imeachta um urscaoileadh ag 
Parlaimint na hEorpa.

Or. en

Leasú 104
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Beidh sé de cheart ag Parlaimint 
na hEorpa grinnscrúdú iomlán a 
dhéanamh ar chinntí caiteachais an 
Choimisiúin. Déanfaidh an Coimisiún 
Parlaimint na hEorpa a chur ar an eolas 
ar bhonn ráithiúil maidir le stádas 
pleananna formheasta, modhnuithe a 
formheasadh ar na pleananna sin, 
iarratais a rinneadh ar íocaíocht, cinntí 
íocaíochta a rinneadh, fionraí íocaíochtaí, 
cealú íocaíochtaí agus aisghabháil cistí.

Or. en

Leasú 105

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 b. Déanfaidh an Coimisiún 
Parlaimint na hEorpa a chur ar an eolas 
ar bhonn ráithiúil trí liosta de thairbhithe 
deiridh na gcistí ón tSaoráid a chur ar 
fáil.

Or. en

Leasú 106

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 2 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 c. Tabharfaidh an Coimisiún 
tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa ar 
bhonn ráithiúil trí éisteachtaí poiblí, 
maidir le cur chun feidhme na Saoráide 
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sna Ballstáit. Beidh faisnéis 
mhionsonraithe sa tuarascáil sin maidir 
leis na méideanna a gealladh do na 
Ballstáit agus a íocadh leo, stádas chur 
chun feidhme na ngarspriocanna a 
comhaontaíodh, chomh maith leis an 
bhfaisnéis ábhartha uile chun 
trédhearcacht agus nochtadh iomlán a 
áirithe i leith na Saoráide. 

Or. en

Leasú 107

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tuarascáil Bhliantúil Tuarascálacha ráithiúla

Or. en

Leasú 108

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil 
bhliantúil ar fáil do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle maidir le cur chun 
feidhme na Saoráide, mar a leagtar amach 
sa Rialachán seo.

1. Cuirfidh an Coimisiún 
tuarascálacha ráithiúla ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide, mar a leagtar amach sa Rialachán 
seo.

Or. en

Leasú 109

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Áireofar sa tuarascáil bhliantúil 
faisnéis faoin dul chun cinn a rinneadh le 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
na mBallstát lena mbaineann faoin 
tSaoráid.

2. Áireofar sa tuarascáil ráithiúil 
faisnéis faoin dul chun cinn a rinneadh le 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
na mBallstát lena mbaineann faoin 
tSaoráid.

Or. en

Leasú 110

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Áireofar sa tuarascáil bhliantúil 
faisnéis faoin méid seo a leanas freisin:

3. Áireofar sa tuarascáil ráithiúil 
faisnéis faoin méid seo a leanas freisin:

Or. en

Leasú 111

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 –mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) Méid na bhfáltas a shanntar don 
tSaoráid faoi Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh sa bhliain roimhe agus a 
mhiondealaítear de réir líne bhuiséid, agus

(a) Méid na bhfáltas a shanntar don 
tSaoráid faoi Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh sa bhliain roimhe agus a 
mhiondealaítear de réir líne bhuiséid;

Or. en

Leasú 112

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 3 – pointe b



PR\1212104GA.docx 67/70 PE655.950v02-00

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) rannchuidiú na méideanna arna 
mbailiú trí Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh chun cuspóirí na 
Saoráide a ghnóthú.

(b) rannchuidiú na méideanna arna 
mbailiú trí Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh chun cuspóirí na 
Saoráide a ghnóthú; agus

Or. en

Leasú 113

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) mionsonraí ar na hiarrataí ar an 
ionstraim um thacaíocht theicniúil a 
rinneadh i ndáil le dréachtú, 
athbhreithniú, cur chun feidhme agus 
feabhsú an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta.

Or. en

Leasú 114

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ceithre bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh an 
Coimisiún tuarascáil meastóireachta 
meántéarmach neamhspleách a chur faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa, na 
Comhairle, Choiste Eacnamaíoch agus 
Sóisialta na hEorpa agus Choiste na 
Réigiún maidir le cur chun feidhme an 
Rialacháin mar aon le tuarascáil 
mheastóireachta neamhspleách ex post 
tráth nach déanaí ná trí bliana tar éis 
dheireadh 2027.

1. Ceithre bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh an 
Coimisiún tuarascáil meastóireachta 
meántéarmach neamhspleách a chur faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa, na 
Comhairle, Choiste Eacnamaíoch agus 
Sóisialta na hEorpa agus Choiste na 
Réigiún maidir le cur chun feidhme an 
Rialacháin mar aon le tuarascáil 
mheastóireachta neamhspleách ex post 
tráth nach déanaí ná 12 mhí tar éis 
dheireadh 2027.
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Or. en

Leasú 115

Togra le haghaidh rialacháin
Caibidil 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

AN TARMLIGEAN A FHEIDHMIÚ
Airteagal 25a

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. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 9, in Airteagal 17 
agus in Airteagal 23 a thabhairt don 
Choimisiún go dtí an 31 Nollaig 2027.
3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa 
nó an Chomhairle tarmligean na 
cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 9, 
in Airteagal 17, agus in Airteagal 19 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.
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 
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tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún 
fógra ina leith, an tráth céanna, do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle.
6. Tiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 9, Airteagal 17 
agus Airteagal 19 i bhfeidhm 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

Leasú 116

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón 
Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht 
an chistithe, go háirithe nuair a bhíonn na 
gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú, 
trí fhaisnéis spriocdhírithe atá 
comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí 
éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an 
pobal.

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón 
Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht 
an chistithe trí lipéad infheicthe de chuid 
an Aontais a thaispeáint, go háirithe nuair 
a bhíonn na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí 
á bpoibliú, trí fhaisnéis spriocdhírithe atá 
comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí 
éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an 
pobal. Déanfaidh na faighteoirí 
infheictheacht an chaiteachais faoin 
tSaoráid a áirithiú trí na tionscadail a 
bhfuil tacaíocht faighte acu a lipéadú mar 
‘Tionscnamh Téarnaimh AE’ .
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Or. en

Leasú 117

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 27 scriosta
Nós imeachta coiste

1. Tabharfaidh coiste cúnamh don 
Choimisiún. Beidh an coiste sin ina 
choiste de réir bhrí Rialachán (AE) 
Uimh. 182/2011.
2. I gcás ina ndéantar tagairt don mhír 
seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de 
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Or. en


