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RÉASÚNÚ GEARR

Bunaíodh an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) in 2008 a bhfuil 
mar aidhm léi borradh a chur faoin bhfás eacnamaíoch inbhuanaithe agus faoin iomaíochas trí 
chumas nuálaíochta na mBallstát agus an Aontais Eorpaigh a threisiú. Go háirithe, treisíonn 
EIT cumas nuálaíochta agus feidhmíochta an Aontais agus tugann sé aghaidh ar dhúshláin 
shochaíocha trí thriantán eolais an ardoideachais, an taighde agus na nuálaíochta a 
chomhtháthú. 

Déanann EIT a chuid oibre trí bhíthin na bPobal Eolais agus Nuálaíochta (PENanna) atá aige: 
oibríonn sé comhpháirtíochtaí Eorpacha ar mhórscála a thugann aghaidh ar dhúshláin 
shochaíocha shonracha trí eagraíochtaí oideachais, taighde agus gnó a thabhairt le chéile, agus 
déanann sé deontais a sholáthar dóibh, agus faireachán á dhéanamh ar a ngníomhaíochtaí ag 
an am céanna, lena dtacaítear le comhoibriú idir PENanna agus lena scaiptear torthaí agus 
dea-chleachtais. 

Leagtar amach i Rialachán 2008 misean agus cúraimí EIT agus an creat i gcomhair a 
fheidhmithe. Leasaíodh an Rialachán in 2013 chun, inter alia, é a ailíniú le Fís 2020. 

An 11 Iúil 2019, d’fhoilsigh an Coimisiún tograí EIT nua, ina raibh togra athmhúnlaithe 
maidir le Rialachán EIT nuashonraithe agus togra le haghaidh cinneadh maidir leis an gClár 
Oibre Straitéiseach um Nuálaíocht (COSN) nua do EIT don tréimhse 2021-2027. 

Is é atá i gceist le Rialachán EIT a athmhúnlú ná Rialachán nua a ghlacadh ina n-
ionchorpraítear in aon téacs amháin na leasuithe substainteacha a dhéantar ar an Rialachán atá 
ann cheana agus forálacha an Rialacháin sin atá gan athrú. Mheas an Coimisiún go raibh gá 
leis an nuashonrú a rinneadh ar an Rialachán ós rud é i bhforálacha Rialachán EIT atá ann 
cheana go ndéantar tagairt dhíreach don chlár Fís 2020, a dtiocfaidh deireadh léi ag deireadh 
na bliana. Ar an ábhar sin, is é is aidhm don togra athmhúnlaithe a áirithiú go ndéanfar 
Rialachán EIT a ailíniú le Fís Eorpach, go háirithe trí na tagairtí don chlár Fís 2020 a bhaint 
agus trí chinntí a chur chun feidhme a ghlacfar mar chuid den chlár Fís Eorpach.

Dírítear i Rialachán EIT atá beartaithe ar na príomhphrionsabail a bhaineann le feidhmiú EIT 
agus a chuid PENanna. Tá sé mar aidhm leis soiléireacht dhlíthiúil níos fearr a áirithiú maidir 
le Fís Eorpach chomh maith le prionsabal na hinbhuanaitheachta airgeadais do PENanna a 
chumhdach. Don tréimhse 2021-2027, cuid dhílis den chlár Fís Eorpach is ea EIT. Is é an 
Coimisiún Eorpach a leagann amach dréachtbhuiséad an chláir Fís Eorpach dar luach EUR 3 
bhilliún i gcomhair an chéad Chreata Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) eile mar aon leis an 
réasúnaíocht a ghabhann leis, an breisluach atá air, na réimsí idirghabhála lena mbaineann sé 
agus príomhairíonna na gníomhaíochta atá i gceist leis. 

Tá an Rapóirtéir den tuairim go dtreisíonn an pacáiste reachtach sin misean EIT, agus ag an 
am céanna go n-ailínítear cuspóirí EIT le Fís Eorpach tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

 tionchar réigiúnach PENanna a mhéadú trí bhíthin oscailteacht fheabhsaithe i dtaca le 
páirtithe agus geallsealbhóirí ionchasacha, agus straitéisí réigiúnacha níos soiléire do 
PENanna; lena n-áirítear naisc chuig na straitéisí ábhartha um speisialtóireacht chliste;
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 borradh a chur faoi chumas nuálaíochta an ardoideachais ar mhaithe le líon níos mó 
institiúidí ardoideachais a chomhtháthú i slabhraí luacha agus éiceachórais nuálaíochta;

 PENanna nua a sheoladh i réimsí tosaíochta a roghnófar de réir a ábhartha atá siad do 
thosaíochtaí beartais an chláir Fís Eorpach. Tá sé beartaithe an chéad PEN nua a 
sheoladh in 2022, 

 agus bhainfeadh sé le réimse na nEarnálacha Cultúir agus Cruthaitheachta (CCSanna), i 
gcomhréir le cnuasach “Sochaithe Cuimsitheacha agus Cruthaitheacha” den chlár Fís 
Eorpach mar a glacadh iad sa chomhaontú páirteach ar thángthas air i mí Aibreáin 2019.

Ar an iomlán, is díol sásaimh don Rapóirtéir an dua atá caite ag an gCoimisiún leis an togra 
seo. Ina ainneoin sin, measann an Rapóirtéir go bhfuil sonraí tábhachtacha agus soiléireacht 
dhlíthiúil in easnamh, agus go bhféadfadh sé nárbh é athmhúnlú an bealach is fearr lena 
aghaidh. I ndáil leis sin, molann an Rapóirtéir sraith leasuithe, lena ndírítear go háirithe ar 
shoiléireacht dhlíthiúil agus ar dheimhneacht dhlíthiúil níos fearr a bheith á lua leis an 
Rialachán. 

Seo a leanas na príomhphointí a dhéantar sa dréacht-tuairim:

 cistiú do EIT a fháil le go mbeidh buiséad arb ionann é agus 4 % de bhuiséad foriomlán 
an chláir Fís Eorpach aige, mar a ghlac Parlaimint na hEorpa é;

 bunú Earnálacha Cultúir agus Cruthaitheachta (CCSanna) de chuid PEN a áirithiú mar 
phríomhthosaíocht de chuid EIT don tréimhse 2021-2027 trína áirithiú go háirithe go 
mbeidh cistiú leordhóthanach ann dá bhunú gan inbhuanaitheacht airgeadais an PEN atá 
ann cheana a chur i mbaol. Ba mhaith leis an Rapóirtéir a chur i dtreis go háirithe gur 
cheart na hiarrachtaí agus na hacmhainní go léir a bheith dírithe ar bhunú PEN i réimse 
CCSanna, sula ndéanfar seoladh an dara PEN nua tar éis 2025 a mheas,

 agus go ndéanfar an togra foriomlán a shoiléiriú go háirithe maidir leis na cuspóirí 
ginearálta agus sonracha agus na sineirgí le cláir eile.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Thionsclaíocht, um 
Thaighde agus um Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur 
san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Ba cheart réimsí tosaíochta 
straitéiseacha agus riachtanais airgeadais 
EIT le haghaidh tréimhse seacht mbliana, a 
chlúdaíonn an creat airgeadais ilbhliantúil 
(‘CAI’) faoi seach, a leagan síos i gClár 
Oibre Straitéiseach um Nuálaíocht 
(‘COSN’). Ba cheart don COSN a áirithiú 
go mbíonn ailíniú ann le clár réime an 
Aontais lena dtugtar tacaíocht don 
taighde agus don nuálaíocht, agus sineirgí 
a chothú le cláir ábhartha eile de chuid an 
Aontais den CAI chomh maith le 
tionscnaimh, beartais agus ionstraimí eile 
de chuid an Aontais, go háirithe iad sin 
lena dtugtar tacaíocht don oideachas agus 
don fhorbairt réigiúnach. I bhfianaise 
thábhacht an COSN do bheartas 
nuálaíochta an Aontais agus an tábhacht 
pholaitiúil a bhaineann, dá bharr, lena 
thionchar socheacnamaíoch don Aontas , 
ba cheart go nglacfadh Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle an COSN ar 
bhonn togra ón gCoimisiún bunaithe ar 
rannchuidiú a chuirfeadh EIT ar fáil.

(5) Ba cheart réimsí tosaíochta 
straitéiseacha agus riachtanais airgeadais 
EIT le haghaidh tréimhse seacht mbliana, a 
chlúdaíonn an creat airgeadais ilbhliantúil 
(‘CAI’) faoi seach, a leagan síos i gClár 
Oibre Straitéiseach um Nuálaíocht 
(‘COSN’). Ba cheart don COSN a áirithiú 
go mbíonn ailíniú ann leis an gclár Fís 
Eorpach – an Clár Réime um Thaighde 
agus um Nuálaíocht (‘Fís Eorpach’), agus 
sineirgí a chothú le cláir ábhartha eile de 
chuid an Aontais de CAI chomh maith le 
tionscnaimh, beartais agus ionstraimí eile 
de chuid an Aontais, go háirithe iad sin 
lena dtugtar tacaíocht don oideachas agus 
don fhorbairt réigiúnach. I bhfianaise 
thábhacht an COSN do bheartas 
nuálaíochta an Aontais agus an tábhacht 
pholaitiúil a bhaineann, dá bharr, lena 
thionchar socheacnamaíoch don Aontas, ba 
cheart go nglacfadh Parlaimint na hEorpa 
agus an Chomhairle an COSN ar bhonn 
togra ón gCoimisiún bunaithe ar 
rannchuidiú a chuirfeadh EIT ar fáil.

(Tá feidhm ag an leasú seo ar fud an téacs. 
Má ghlactar leis is gá athruithe 
comhfhreagracha a dhéanamh tríd síos.)

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) D’fhonn rannchuidiú le haghaidh 
a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda nua 
nó atá ag teacht chun cinn, ba cheart do 
EIT PENanna nua i réimsí tosaíochta a 
sheoladh, ar PENanna iad a roghnófar ar 
bhonn critéir lena ndéanfar, i measc 
gnéithe eile, measúnú ar a n-ábharthacht 
i dtaca le tosaíochtaí beartais an chláir 
Fís Eorpach, agus ar a mbreisluach agus 
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ar a gcumas a dtabharfar aghaidh orthu 
trí shamhail EIT. Cuirfear san áireamh 
sna PENanna nua Pleanáil Straitéiseach 
an chláir Fís Eorpach agus an buiséad a 
leithdháilfear ar EIT in 2021-2027.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11b) Ba cheart do EIT comhar 
ildisciplíneach agus trasearnála a chothú 
mar cheann de na príomhréimsí ina 
dtarlaíonn an nuálaíocht. Ba cheart dó 
féachaint le comhar a chothú idir réimsí 
na heacnamaíochta, na teicneolaíochta, 
na sochaí agus na heolaíochta, lena n-
áirítear na healaíona agus na 
daonnachtaí. Ba cheart go gcuirfeadh 
EIT le teacht chun cinn pobal eolaíochta, 
teicneolaíochta, innealtóireachta, ealaíne 
agus matamaitice (STEAM) trí na naisc 
idir PENanna a neartú.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11c) Is é atá in Earnálacha Cultúir 
agus Cruthaitheachta (‘CCS’) earnáil a 
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bhfuil acmhainneacht mhór fáis inti agus 
cuid mhaith tionscnaimh phobail a 
mheallfadh na saoránaigh. Tá siad 
leabaithe go daingean sna héiceachórais 
áitiúla agus réigiúnacha. Mar sin féin, is 
earnáil ilbhriste fós í earnáil na CCSnna 
agus níl na scileanna fiontraíochta agus 
nuálaíochta is gá ag na nuálaithe agus ag 
na forbróirí gnó. Dá bhrí sin, ba cheart do 
PEN a bheith ina chuidiú chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin sin, a bhuí lena 
chur chuige um chomhtháthú thriantán 
an eolais, a pheirspictíocht fhadtéarmach 
agus a chur chuige áitbhunaithe agus 
lena chur chuige iomlánaíoch 
comhtháite. Is ag CCS atá an 
chomhlántacht is láidre leis na hocht 
PEN atá ann cheana agus leis na réimsí 
tosaíochta féideartha i dtaca le 
Comhpháirtíochtaí Eorpacha eile a 
sheolfar faoi chlár réime an chláir Fís 
Eorpach. Ba cheart, dá bhrí sin, go 
ndéanfaí an chéad PEN i réimse 
CCSanna a sheoladh in 2022. Trí gach 
earnáil de shaol, sochaí agus geilleagar 
saoránach den Aontas a chumhdach nach 
mór, beidh PEN den sórt sin an-ábhartha 
i dtaca le tionchar eacnamaíoch agus 
sochaíoch agus cuirfidh sé deiseanna 
straitéiseacha ar fáil le haghaidh 
nuálaíocht eacnamaíoch, theicneolaíoch 
agus shóisialta.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11d) Le PEN EIT i réimse CCSanna, ba 
cheart deiseanna líonraithe, comhoibriú, 
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comhchruthú agus aistriú feasa gnó idir 
lucht oideachais, lucht taighde agus lucht 
gnó a chumasú laistigh d’earnálacha an 
chultúir agus na cruthaitheachta agus le 
hearnálacha eile den tsochaí agus den 
gheilleagar. Ba cheart go gcuirfí tús le 
tionscnaimh ón mbonn aníos agus 
tionscnaimh ón mbarr anuas, trína 
bhíthin, ar leibhéil réigiúnacha agus 
náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais. Ba 
cheart go bhforbrófaí, a bhuí leis, na 
creatdálaí is gá chun fiontair nua a 
fhorbairt agus a mhéadú in éiceachórais 
nuálacha. Maidir leis an eolas agus na 
scileanna is gá chun réitigh nuálacha a 
chur ar fáil agus chun deiseanna gnó nua 
a dhéanamh díobh, ba cheart iad sin a 
sholáthar trína bhíthin do thaighdeoirí 
agus do mhic léinn in an-chuid disciplíní 
(lena n-áirítear na healaíona, na 
daonnachtaí, gnó, na heolaíochtaí 
sóisialta agus na crua-eolaíochtaí 
feidhmeacha) agus d’fhiontraithe in 
CCSanna agus in earnálacha eile.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 6

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) ciallaíonn ‘nuálaíocht’ an próiseas, 
lena n-áirítear fothorthaí an phróisis sin, 
trína bhfreagraíonn smaointe nua do 
riachtanais nó d'éileamh ón tsochaí nó ón 
ngeilleagar agus trína ngintear táirgí nua, 
seirbhísí nua nó múnlaí nua gnó agus 
eagraíochta a thugtar isteach go rathúil i 
margadh atá ann cheana nó atá ábalta 
margaí nua a chruthú agus a thugann luach 
don tsochaí;

(1) ciallaíonn ‘nuálaíocht’ an próiseas, 
lena n-áirítear fothorthaí an phróisis sin, 
trína bhfreagraíonn smaointe nua do 
riachtanais nó d'éileamh ón tsochaí nó ón 
ngeilleagar agus trína ngintear táirgí nua, 
seirbhísí, próisis, éispéiris nua nó múnlaí 
nua gnó agus eagraíochta a thugtar isteach 
go rathúil i margadh atá ann cheana nó atá 
ábalta margaí nua a chruthú agus a 
thugann luach do thionscail agus don 
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tsochaí;

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo chun loighic inmheánach agus comhleanúnachas an téacs a áirithiú.

Leasú 7

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) ciallaíonn ‘ionad comhlonnaithe’ 
limistéar geografach ina bhfuil príomh-
chomhpháirtithe an triantáin eolais de 
chuid PENanna lonnaithe, agus ar féidir 
leo idirghníomhú go héasca, arb é an 
pointe fócasach do ghníomhaíocht 
PENanna sa limistéar sin é;

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo chun loighic inmheánach agus comhleanúnachas an téacs a áirithiú.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) ciallaíonn ‘eagraíocht 
chomhpháirtíochta’ aon eintiteas 
dlítheanach ar comhalta de PEN í agus 
féadfar a áireamh leis, go háirithe, 
institiúidí ardoideachais, soláthraithe 
gairmoideachais agus gairmoiliúna, 
eagraíochtaí taighde, cuideachtaí poiblí nó 
cuideachtaí príobháideacha, institiúidí 
airgeadais, údaráis réigiúnacha agus 
údaráis áitiúla, fondúireachtaí agus 
eagraíochtaí neamhbhrabúsacha;

(3) ciallaíonn ‘eagraíocht 
chomhpháirtíochta’ aon eintiteas 
dlítheanach ar comhalta de PEN í agus 
féadfar a áireamh leis, go háirithe, 
institiúidí ardoideachais, soláthraithe 
gairmoideachais agus gairmoiliúna, 
eagraíochtaí taighde, institiúidí poiblí, 
cuideachtaí poiblí agus cuideachtaí 
príobháideacha, fiontair shóisialta, 
institiúidí airgeadais, údaráis réigiúnacha 
agus údaráis áitiúla, fondúireachtaí agus 
eagraíochtaí neamhbhrabúsacha ó gach 
cearn den Aontas;
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Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 9

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) ciallaíonn ‘Clár Oibre Straitéiseach 
um Nuálaíocht’ (‘COSN’) doiciméad 
beartais ina leagtar amach réimsí 
tosaíochta agus straitéis fhadtéarmach EIT 
i leith tionscnaimh a bhfuiltear le tabhairt 
fúthu amach anseo, a chumas an 
breisluach nuálaíochta is fearr a ghineadh, 
lena n-áirítear forléargas ar na 
gníomhaíochtaí ardoideachais, taighde 
agus nuálaíochta a bheartaítear, ar feadh 
tréimhse seacht mbliana , tréimhse lena 
gcumhdaítear an CAI faoi seach ;

(7) ciallaíonn ‘Clár Oibre Straitéiseach 
um Nuálaíocht’ (‘COSN’) gníomh ina 
leagtar amach straitéis fhadtéarmach agus 
tosaíochtaí EIT ina saineofar a chuspóirí, 
a phríomhghníomhaíochtaí, a chumas an 
breisluach nuálaíochta is fearr a ghineadh, 
na torthaí a mbeifear ag dréim leo agus 
na hacmhainní is gá, ar feadh tréimhse 
seacht mbliana, tréimhse lena 
gcumhdaítear CAI faoi seach;

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) ciallaíonn “Scéim Nuálaíochta 
Réigiúnach” (‘SNR’) scéim for-rochtana 
atá dírithe ar chomhpháirtíochtaí idir 
institiúidí ardoideachais, eagraíochtaí 
taighde, cuideachtaí agus geallsealbhóirí 
eile, chun nuálaíocht a chothú ar fud an 
Aontais;

(8) ciallaíonn “Scéim Nuálaíochta 
Réigiúnach” (“SNR”) scéim lena 
gcothaítear comhtháthú an triantáin 
eolais agus cumas nuálaíochta tíortha atá 
ina nuálaithe measartha nó meánacha, go 
háirithe trí chomhpháirtithe nua a 
mhealladh chuig PENanna agus a 
lánpháirtiú iontu;
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Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha a bhaineann le loighic 
inmheánach an téacs, go háirithe chun bheith níos beaichte maidir leis an sainmhíniú ar RIS.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) ciallaíonn ‘plean gnó PEN’ 
doiciméad ina gcuirtear síos ar na cuspóirí 
agus ar na gníomhaíochtaí breisluacha PEN 
a bheartaítear;

(10) ciallaíonn ‘plean gnó PEN’ 
doiciméad, atá i gceangal leis an 
gcomhaontú deontais, ina gcuirtear síos 
ar na cuspóirí, ar na bealaí lena mbaint 
amach agus ar na torthaí a bhfuiltear ag 
dréim leo ó PEN don tréimhse ábhartha 
agus gníomhaíochtaí breisluacha PEN a 
bheartaítear, agus na riachtanais agus na 
hacmhainní gaolmhara airgeadais;

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is é misean EIT cur le fás eacnamaíoch 
inbhuanaithe an Aontais agus le 
hiomaíochas trí chumas nuálaíochta na 
mBallstát agus an Aontais a athneartú 
chun dul i ngleic leis na mórdhúshláin a 
gcaithfidh an tsochaí aghaidh a thabhairt 
orthu. Déanfaidh sé sin trí shineirgí agus 
comhar a chur chun cinn idir an 
ardoideachas, an taighde agus an 
nuálaíocht den chaighdeán is airde, agus 
tríd an méid sin a lánpháirtiú, lena n-
áirítear trí fhiontraíocht a chothú.

Is é misean EIT aghaidh a thabhairt ar 
mhórdhúshláin a gcaithfidh an tsochaí 
aghaidh a thabhairt orthu agus borradh a 
chur faoi fhás eacnamaíoch agus 
iomaíochas inbhuanaithe an Aontais trí 
chumas nuálaíochta eolaíoch, 
eacnamaíoch, teicneolaíoch agus 
sochaíoch na mBallstát uile agus an 
Aontais. Déanfaidh sé sin trí shineirgí agus 
comhar a chur chun cinn idir 
comhpháirtithe agus ar fud na n-
earnálacha, agus tríd an ardoideachas, an 
taighde agus an nuálaíocht den chaighdeán 
is airde a lánpháirtiú, lena n-áirítear trí 
fhiontraíocht a chothú.
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Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leanfaidh EIT de bheith ag baint amach 
cuspóirí ginearálta agus cuspóirí sonracha 
chlár réime an Aontais lena dtugtar 
tacaíocht don taighde agus don 
nuálaíocht.

Don tréimhse 2021-2027, leanfaidh EIT go 
háirithe de bheith ag baint amach cuspóirí 
ginearálta agus cuspóirí sonracha an chláir 
Fís Eorpach, agus an phleanáil 
straitéiseach lena mbaineann á cur san 
áireamh ina hiomláine.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 3a
Cuspóirí ginearálta

Is iad seo a leanas cuspóirí ginearálta 
EIT:
(a) éiceachórais nuálaíochta 
inbhuanaithe atá dírithe ar dhúshláin a 
neartú ar fud an Aontais lena 
gcabhraítear le haghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin dhomhanda;
(b) forbairt scileanna fiontraíochta 
agus nuálaíochta a chothú i bhfoghlaim 
ar feadh an tsaoil, lena n-áirítear cumais 
institiúidí ardoideachais ar fud an Aontais 
a mhéadú, agus tacú lena gclaochlú 
fiontraíochta; agus
(c) réitigh nua ar dhúshláin 
shochaíocha agus dhomhanda a thabhairt 
chuig an margadh.
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Forbróidh EIT sineirgí le cláir eile de 
chuid an Aontais agus cuirfidh sé leis an 
mbreisluach laistigh den clár Fís 
Eorpach, mar a shonraítear in 
Iarscríbhinn Ia. Cuirfear chun feidhme é 
trí thacaíocht a thabhairt do PENanna 
agus trí ghníomhaíochtaí a ndéanfaidh 
EIT comhordú orthu.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 3b
Cuspóirí sonracha

Is iad seo a leanas cuspóirí sonracha EIT:
(a)  tionchar PENanna agus 
comhtháthú thriantán an eolais a 
mhéadú;
(b) cumas nuálaíochta na hearnála 
ardoideachais a mhéadú trína mholadh 
d’institiúidí ardoideachais (‘IAOnna’);
(c) for-rochtain réigiúnach EIT a 
mhéadú chun aghaidh a thabhairt ar 
éagothromaíochtaí sa chumas 
nuálaíochta ar fud an Aontais.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 16

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

1. Sainmhíneoidh COSN na réimsí 
tosaíochta agus an straitéis do EIT don 
tréimhse seacht mbliana lena 
mbaineann, agus clár réime an Aontais 
lena dtugtar tacaíocht don taighde agus 
don nuálaíocht á chur san áireamh, clár 
oibre ina gcuimseofar measúnú ar a 
thionchar socheacnamaíoch agus ar a 
chumas an breisluach nuálaíochta is fearr a 
ghineadh. Cuirfidh COSN torthaí an 
fhaireacháin agus na meastóireachta ar EIT 
dá dtagraítear in Airteagal 19 san áireamh 
chomh maith.

1. Sainmhíneoidh COSN an straitéis 
agus na tosaíochtaí do EIT don tréimhse 
seacht mbliana lena mbaineann, i 
gcomhréir le cuspóirí agus tosaíochtaí an 
chláir Fís Eorpach. Cuimseofar ann 
measúnú ar a thionchar socheacnamaíoch 
agus ar a chumas an breisluach nuálaíochta 
is fearr a ghineadh ar fud an Aontais. 
Beidh COSN ailínithe le cuspóirí, pleanáil 
straitéiseach ilbhliantúil, tuairisciú, 
faireachán agus meastóireacht agus 
ceanglais eile de chuid an chláir Fís 
Eorpach, agus cuirfidh sé torthaí an 
fhaireacháin agus na meastóireachta ar EIT 
dá dtagraítear in Airteagal 19 san áireamh 
chomh maith.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Beidh an COSN ailínithe le 
cuspóirí chlár réime an Aontais lena 
dtugtar tacaíocht don taighde agus don 
nuálaíocht, le pleanáil straitéiseach 
ilbhliantúil, le tuairisciú, faireachán agus 
meastóireacht agus le ceanglais eile de 
chuid an chláir sin, agus cothóidh sé 
sineirgí le cláir ábhartha eile de chuid an 
Aontais den CAI faoi seach go háirithe 
leis na cláir sin lena dtugtar tacaíocht don 
oideachas agus don fhorbairt réigiúnach. 
Bunófar leis sineirgí agus comhlántachtaí 
iomchuí idir gníomhaíochtaí EIT agus 
tionscnaimh, , beartais agus ionstraimí eile 
de chuid an Aontais.

2. Déanfaidh COSN 
comhleanúnachas a áirithiú le dúshláin 
an chláir Fís Eorpach, chomh maith le 
comhlántacht leis an gComhairle 
Nuálaíochta Eorpach (‘CNE’) a 
bunaíodh faoin gclár Fís Eorpach. 
Bunófar agus cothófar leis sineirgí agus 
comhlántachtaí iomchuí idir 
gníomhaíochtaí EIT agus tionscnaimh, 
beartais agus ionstraimí eile de chuid an 
Aontais, mar aon le cláir náisiúnta agus 
réigiúnacha lena dtacaítear le taighde 
agus nuálaíocht, oideachas agus forbairt 
scileanna, tionscal inbhuanaithe agus 
iomaíoch, fiontraíocht agus forbairt 
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réigiúnach.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Cuimseoidh COSN meastachán ar 
riachtanais airgeadais agus ar fhoinsí 
airgeadais i dtaca le hoibriú EIT amach 
anseo, lena fhorbairt fhadtéarmach agus 
lena mhaoiniú. Beidh plean airgeadais 
táscach ann freisin a chlúdóidh tréimhse an 
CAI faoi seach .

3. Cuimseoidh COSN meastachán ar 
na riachtanais airgeadais a eascraíonn as 
cur chun feidhme na straitéise atá leagtha 
síos agus ar fhoinsí airgeadais i dtaca le 
hoibriú EIT amach anseo, lena fhorbairt 
fhadtéarmach agus lena chistiú. Beidh 
plean airgeadais táscach ann freisin a 
chlúdóidh tréimhse an CAI faoi seach.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo chun loighic inmheánach agus comhleanúnachas an téacs a áirithiú.

Leasú 19

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) músclóidh sé feasacht i measc 
eagraíochtaí a d’fhéadfadh a bheith ina 
gcomhpháirtithe agus spreagfaidh sé iad le 
bheith páirteach ina chuid gníomhaíochtaí;

(b) músclóidh sé feasacht i measc 
eagraíochtaí a d’fhéadfadh a bheith ina 
gcomhpháirtithe agus spreagfaidh sé iad le 
bheith páirteach ina chuid gníomhaíochtaí, 
go háirithe i gcás Ballstáit a bhfuil 
tearciondaíocht shuntasach acu in EIT;

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo chun loighic inmheánach agus comhleanúnachas an téacs a áirithiú.
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Leasú 20

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) roghnóidh agus ainmneoidh sé 
PENanna sna réimsí tosaíochta i gcomhréir 
le hAirteagal 9 agus sainmhíneoidh sé a 
gcearta agus a n-oibleagáidí trí chreat-
chomhaontuithe comhpháirtíochta 
agus chomhaontuithe deontais, cuirfidh sé 
an tacaíocht iomchuí ar fáil dóibh, cuirfidh 
sé bearta rialaithe cáilíochta iomchuí i 
bhfeidhm agus déanfaidh sé faireachán 
leanúnach ar a gcuid gníomhaíochtaí agus 
déanfaidh sé meastóireacht orthu go 
tráthrialta;

(c) seolfaidh sé PENanna nua, agus 
Pleanáil Straitéiseach an chláir Fís 
Eorpach agus an buiséad a leithdháiltear 
ar EIT do thréimhse an CAI faoi seach á 
gcur san áireamh, sna réimsí tosaíochta a 
roghnaítear bunaithe, inter alia, ar a n-
ábharthacht do thosaíochtaí beartais an 
chláir Fís Eorpach, agus a mbreisluach 
agus a n-acmhainneacht, chun dul i 
ngleic le dúshláin dhomhanda agus 
shochaíocha a bheidh ann amach anseo 
agus atá ag teacht chun cinn, i gcomhréir 
le hAirteagal 9 agus sainmhíneoidh sé a 
gcearta agus a n-oibleagáidí trí chreat-
chomhaontuithe comhpháirtíochta 
agus chomhaontuithe deontais, cuirfidh sé 
an tacaíocht iomchuí ar fáil dóibh, cuirfidh 
sé bearta rialaithe cáilíochta iomchuí i 
bhfeidhm, agus déanfaidh sé faireachán 
leanúnach ar a gcuid gníomhaíochtaí agus 
déanfaidh sé meastóireacht orthu go 
tráthrialta; 

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 21

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) neartóidh sé an t-aitheantas a 
thugtar lasmuigh de Chomhphobal EIT do 
na céimeanna agus do na dioplómaí a 
bhronnann institiúidí 
ardoideachais rannpháirteacha agus ar 

(e) neartóidh sé an t-aitheantas agus an 
cur chun cinn lasmuigh de Chomhphobal 
EIT de chéimeanna agus dioplómaí a 
bhfuil lipéad EIT ag gabháil leo, ar 
céimeanna agus dioplómaí iad a bhronnann 
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féidir céimeanna agus dioplómaí PEN a 
thabhairt mar theideal orthu agus 
déanfaidh sé cláir foghlama ar feadh an 
tsaoil díobh;

institiúidí ardoideachais rannpháirteacha 
agus déanfaidh sé iad a leathnú chuig cláir 
foghlama ar feadh an tsaoil;

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 22

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) cuirfidh sé scaipeadh na gcleachtas 
is fearr chun cinn chun triantán an eolais a 
lánpháirtiú, lena n-áirítear i measc 
PENanna, d'fhonn comhchultúr aistrithe 
nuálaíochta agus eolais a fhorbairt, agus 
spreagfaidh sé rannpháirtíocht i 
ngníomhaíochtaí for-rochtana, lena n-
áirítear in SNR;

(f) cuirfidh sí scaipeadh na gcleachtas 
is fearr chun cinn chun triantán an eolais a 
lánpháirtiú, lena n-áirítear i measc 
PENanna, agus ar fud an Aontais, inter 
alia, trí SNR EIT, d’fhonn comhchultúr 
aistrithe nuálaíochta agus eolais a fhorbairt, 
agus spreagfaidh sí rannpháirtíocht i 
ngníomhaíochtaí for-rochtana;

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 23

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) áiritheoidh sé go mbeidh 
comhlántacht agus sineirgíocht ann idir 
gníomhaíochtaí EIT agus cláir eile de 
chuid an Aontais, i gcás inarb iomchuí;

(i) áiritheoidh sí go mbeidh 
comhlántacht agus sineirgíocht ann idir 
gníomhaíochtaí EIT agus cláir eile de 
chuid an Aontais;
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Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. KICs shall in particular undertake: 1. Maidir le PENanna atá ann faoi 
láthair, déanfaidh EIT iad a 
chomhdhlúthú, cothóidh sé a bhfás agus 
a dtionchar, agus tacóidh sé lena n-aistriú 
ionsar an inbhuanaitheacht airgeadais, 
nuair a thiocfaidh deireadh le 
creatchomhaontuithe comhpháirtíochta. 
Trí bhíthin na nithe seo a leanas, 
soláthróidh EIT tacaíocht do PENanna a 
mbíonn punanna de ghníomhaíochtaí an 
triantáin eolais ar siúl acu:

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 25

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) gníomhaíochtaí agus infheistíochtaí 
nuálaíochta lena mbaineann breisluach 
Eorpach, , lena n-áirítear an tacaíocht chun 
gnólachtaí nuálacha a chruthú agus a 
fhorbairt, a dhéanann lánpháirtiú iomlán ar 
na diminsin ardoideachais agus taighde 
chun mais chriticiúil a fháil, agus a 
spreagfaidh scaipeadh agus saothrú torthaí;

(a) gníomhaíochtaí agus infheistíochtaí 
nuálaíochta lena mbaineann breisluach 
Eorpach, lena n-áirítear tacaíocht a éascú 
chun gnólachtaí nuathionscantaagus 
fiontair shóisialta nuálacha a chruthú 
agus gnólachtaí nuálacha agus cineálacha 
eagrúcháin eile a fhorbairt, i 
gcomhlántacht le cláir EIC, InvestEU, 
Erasmus+ agus Eoraip na 
Cruthaitheachta, agus comhtháthú iomlán 
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á dhéanamh ar na diminsin ardoideachais 
agus taighde chun mais chriticiúil a bhaint 
amach, agus scaipeadh agus saothrú torthaí 
á spreagadh;

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 26

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) turgnamh, fréamhshamhlú agus 
taisealbhadh nuálaíocht-tiomáinte i réimsí 
ríthábhachtacha ó thaobh an gheilleagair 
agus na sochaí de, a tharraingíonn ar 
thorthaí taighde de chuid an Aontais agus 
náisiúnta, agus a d'fhéadfadh 
iomaíochas an Aontais a neartú ar an 
leibhéal idirnáisiúnta agus réitigh ar na 
mórdhúshláin a gcaithfidh sochaí na 
hEorpa aghaidh a thabhairt orthu a fháil;

(b) turgnamh, fréamhshamhlú agus 
taisealbhadh nuálaíocht-tiomáinte i réimsí 
ríthábhachtacha ó thaobh an gheilleagair, 
na sochaí agus an chultúir de, a 
tharraingíonn ar thorthaí taighde de chuid 
an Aontais agus náisiúnta, agus a 
d’fhéadfadh iomaíochas an Aontais a 
neartú ar an leibhéal idirnáisiúnta agus 
réitigh ar na mórdhúshláin a gcaithfidh 
sochaí na hEorpa aghaidh a thabhairt orthu 
a fháil;

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 27

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) gníomhaíochtaí oideachais agus 
oiliúna go háirithe ar leibhéal máistreachta 
agus dochtúireachta, chomh maith le cúrsaí 
oiliúna gairmiúla, i ndisciplíní a bhfuil sé 

(c) gníomhaíochtaí oideachais agus 
oiliúna a bhfuil gnéithe láidre 
fiontraíochta iontu go háirithe ar leibhéal 
máistreachta agus dochtúireachta, chomh 
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de chumas iontu riachtanais 
shocheacnamaíocha na hEorpa sa todhchaí 
a shásamh, agus a dhéanann bonn 
sárchumais an Aontais a leathnú amach, 
agus a chothaíonn forbairt scileanna a 
bhaineann le nuálaíocht, feabhsú scileanna 
bainistíochta agus fiontraíochta agus 
soghluaisteacht taighdeoirí agus mac léinn, 
agus comhroinnt eolais, meantóireacht 
agus líonrú i measc faighteoirí céimeanna 
agus oiliúna a bhfuil lipéad EIT ag 
gabháil leo a chothú;

maith le cúrsaí oiliúna gairmiúla, i 
ndisciplíní a bhfuil sé de chumas iontu 
riachtanais shocheacnamaíocha na hEorpa 
sa todhchaí a shásamh, agus a dhéanann 
bonn sárchumais an Aontais a leathnú 
amach, agus a chothaíonn forbairt 
scileanna a bhaineann le nuálaíocht, 
feabhsú scileanna bainistíochta agus 
fiontraíochta agus soghluaisteacht 
taighdeoirí agus mac léinn, agus a 
chothaíonn comhroinnt eolais, 
meantóireacht agus líonrú i measc 
faighteoirí ghníomhaíochtaí oideachais 
agus oiliúna EIT, lena n-áirítear na 
gníomhaíochtaí sin a bhfuil lipéad EIT ag 
gabháil leo;

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) gníomhaíochtaí for-rochtana agus 
scaipeadh na gcleachtas is fearr in earnáil 
na nuálaíochta agus béim ar fhorbairt an 
chomhair idir earnálacha an ardoideachais, 
an taighde agus an ghnó, lena n-áirítear na 
hearnálacha seirbhíse agus airgeadais;

(d) gníomhaíochtaí for-rochtana agus 
scaipeadh na gcleachtas is fearr i réimse na 
nuálaíochta agus béim ar fhorbairt an 
chomhair idir earnálacha an ardoideachais, 
an taighde agus an ghnó, lena n-áirítear na 
hearnálacha seirbhíse agus airgeadais;

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe d a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) tacú le gníomhaíochtaí lena 
ndéantar IAOnna agus 
príomhghníomhaithe nuálaíochta eile 
amhail gnólachtaí a thabhairt le chéile i 
dtionscadail chun bheith ag obair ar 
réimsí straitéiseacha forbartha cumais, 
chun tacú le IAOnna iad féin a 
chomhtháthú ar bhonn níos fearr i 
slabhraí luacha agus in éiceachórais 
nuálaíochta;

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) sineirgí agus comhlántachtaí a lorg 
idir gníomhaíochtaí PEN agus cláir 
Eorpacha, náisiúnta agus réigiúnacha atá 
ann cheana, i gcás inarb iomchuí.

(e) sineirgí agus comhlántachtaí idir 
gníomhaíochtaí PEN agus cláir Eorpacha, 
náisiúnta agus réigiúnacha atá ann cheana.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 31

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) a áirithiú go bhfuil siad oscailte do 
chomhaltaí nua i gcás inar luach breise don 

(b) a áirithiú go bhfuil siad oscailte do 
chomhaltaí nua ó gach cearn den Aontas i 
gcás inar luach breise don 
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chomhpháirtíocht iad na comhaltaí seo; chomhpháirtíocht iad na comhaltaí seo 
chun cothromaíocht gheografach a 
áirithiú;

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo chun loighic inmheánach agus comhleanúnachas an téacs a áirithiú.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) Straitéisí le haghaidh 
inbhuanaitheacht airgeadais a bhunú agus a 
chur chun feidhme .

(e) straitéisí a bhunú agus a chur chun 
feidhme chun spriocanna feidhmíochta a 
chomhlíonadh agus an inbhuanaitheacht 
airgeadais a bhaint amach.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo chun loighic inmheánach agus comhleanúnachas an téacs a áirithiú.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Roghnóidh agus ainmneoidh EIT 
comhpháirtíocht le bheith ina PEN de réir 
nós imeachta iomaíoch, oscailte agus 
trédhearcach a bheith ann. Beidh feidhm 
ag na critéir de chuid chlár réime an 
Aontais lena dtugtar tacaíocht don taighde 
agus don nuálaíocht 
chun comhpháirtíochtaí Eorpacha a 
roghnú. Féadfaidh Bord Rialaithe EIT na 
critéir sin a shonrú a thuilleadh, trí chritéir 
chun PENanna a roghnú a ghlacadh agus a 
fhoilsiú , bunaithe ar phrionsabail an 
fheabhais agus ábharthacht na nuálaíochta.

1. Roghnóidh agus ainmneoidh EIT 
comhpháirtíocht le bheith ina PEN de réir 
nós imeachta iomaíoch, oscailte agus 
trédhearcach, ina n-urramaítear an 
chothromaíocht gheografach, a bheith 
ann. Beidh feidhm ag na critéir de chuid 
chlár réime an Aontais lena dtugtar 
tacaíocht don taighde agus don nuálaíocht 
chun comhpháirtíochtaí Eorpacha a 
roghnú. Féadfaidh Bord Rialaithe EIT na 
critéir sin a shonrú a thuilleadh, trí chritéir 
chun PENanna a roghnú a ghlacadh agus a 
fhoilsiú, bunaithe ar phrionsabail na 
sármhaitheasa agus ábharthacht na 
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nuálaíochta.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo chun loighic inmheánach agus comhleanúnachas an téacs a áirithiú.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 9a
Seoladh PEN nua i réimse na 

nEarnálacha Cultúir agus 
Cruthaitheachta

1. Le linn na tréimhse ó 2021 go 
2027, seolfar PEN nua i réimse na 
nEarnálacha Cultúir agus 
Cruthaitheachta (‘CCS’), chun leas 
iomlán a bhaint as poitéinseal na 
cruthaitheachta cultúrbhunaithe agus 
cuidiú le hiomaíochas na hEorpa agus an 
fás cliste a neartú agus le haghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin shochaíocha.
2. Déanfaidh PEN i dtaca le CCS an 
méid seo a leanas:
(a) nuálaíocht theicniúil a chothú trí 
ghnó agus taighde a nascadh ar fud 
earnálacha agus disciplíní ar leibhéil 
áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta agus 
ar leibhéal an Aontais;
(b) an chéad ghlúin eile de nuálaithe 
in CCS a oiliúint trí na scileanna 
fiontraíochta, teicniúla agus digiteacha is 
gá chun bheith rathúil i dtimpeallacht 
shíorathraitheach a thabhairt dóibh;
(c) rannchuidiú leis na creatdálaí 
cearta a fhorbairt chun smaointe a aistriú 
ina bhforbairtí teicneolaíochta nua agus 
leis an nuálaíocht shóisialta lena 
gcuirfear feabhas ar cháilíocht bheatha 
saoránach den Aontas agus a rachaidh 
chun a leasa;
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(d) an timpeallacht a chur ar fáil 
chun a áirithiú go ndéanfar creat le 
haghaidh deimhniú inniúlachtaí agus 
staidéar ealaíne, cultúrtha agus 
cruthaitheacha a fhorbairt chomh maith 
le haitheantas gaolmhar na dteideal agus 
scileanna eile idir na Ballstáit, rud lena 
ndéanfaí soghluaisteacht, infheictheacht 
deiseanna agus rochtain orthu a chothú 
gan idirdhealú a déanamh i gcoinne 
saoránaigh den Aontas, agus iad ag 
feidhmiú a gceart chun gluaiseacht faoi 
shaoirse;
e) cruthú agus forbairt fiontar nua in 
CCS a chothú trí infheistíocht, acmhainní 
riachtanacha agus gealltanas 
fadtéarmach ón earnáil gnó atá 
comhlántach le huirlisí eile a úsáid;
f) sineirgí a bhunú le PENanna atá 
ann cheana, mar aon le 
comhpháirtíochtaí, cláir agus 
tionscnaimh Eorpacha eile chun an 
nuálaíocht a spreagadh lasmuigh de CCS 
in earnálacha eile den gheilleagar; agus
(g) seasamh an Aontais mar 
ghníomhaí domhanda in CCS a neartú trí 
leas a bhaint as cruthaitheacht agus 
éagsúlacht chultúrtha saoránach den 
Aontas agus trí infheictheacht agus cur 
chun cinn chultúr agus nuálaíocht na 
hEorpa a chothú ar fud an domhain.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh EIT ar bhonn príomhtháscairí a 
leagtar amach, inter alia, i gclár réime an 

Déanfaidh EIT ar bhonn príomhtháscairí a 
leagtar amach, inter alia, i gclár réime an 
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Aontais lena dtugtar tacaíocht don taighde 
agus don nuálaíocht agus in COSN, agus 
i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún, 
faireachán leanúnach agus meastóireachtaí 
seachtracha tráthrialta ar aschur, ar thorthaí 
agus ar thionchar gach PEN a eagrú. 
Tabharfar tuarascáil maidir le torthaí 
faireacháin agus meastóireachtaí den sórt 
sin do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle agus déanfar iad a phoibliú.

Aontais lena dtugtar tacaíocht don taighde 
agus don nuálaíocht agus in COSN, agus 
i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún, 
faireachán leanúnach agus meastóireachtaí 
seachtracha tráthrialta ar aschur, ar 
fheidhmíocht, ar thorthaí agus ar thionchar 
gach PEN a eagrú. Tabharfar tuarascáil 
maidir le torthaí faireacháin agus 
meastóireachtaí den sórt sin do Pharlaimint 
na hEorpa agus don Chomhairle agus 
déanfar iad a phoibliú.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo chun loighic inmheánach agus comhleanúnachas an téacs a áirithiú.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh EIT agus na PENanna 
go mbainfidh ardleibhéal trédhearcachta le 
reáchtáil a gcuid gníomhaíochtaí. 
Tionscnóidh EIT agus na PENanna , go 
háirithe, suíomh gréasáin inrochtana, saor 
in aisce a chuirfidh eolas ar fáil maidir lena 
gcuid gníomhaíochtaí.

1. Áiritheoidh EIT agus na PENanna 
go mbainfidh ardleibhéal trédhearcachta le 
reáchtáil a gcuid gníomhaíochtaí. 
Tionscnóidh EIT agus na PENanna, go 
háirithe, suíomh gréasáin inrochtana, saor 
in aisce a chuirfidh eolas cuimsitheach atá 
cothrom le dáta ar fáil maidir lena gcuid 
gníomhaíochtaí.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo chun loighic inmheánach agus comhleanúnachas an téacs a áirithiú.

Leasú 37

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) táscairí iomchuí chun faireachán a 
dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na PENanna 
agus EIT, agus úsáid á baint as cur chuige 

(c) táscairí iomchuí chun faireachán 
agus meastóireacht a dhéanamh ar 
ghníomhaíochtaí na PENanna agus EIT, 
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dírithe ar an toradh ; agus úsáid á baint as cur chuige dírithe 
ar an toradh;

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo chun loighic inmheánach agus comhleanúnachas an téacs a áirithiú.

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh EIT go ndéanfar 
monatóireacht leanúnach agus córasach 
agus meastóireacht neamhspleách 
thráthrialta ar a ghníomhaíochtaí, lena n-
áirítear na gníomhaíochtaí a bhainistítear 
de bhíthin PENanna, i gcomhréir lena 
rialacha airgeadais , d’fhonn a áirithiú go 
mbainfear amach fothorthaí den 
chaighdeán is airde, sármhaitheas 
eolaíochta agus an úsáid acmhainní is 
éifeachtaí is féidir. Foilseofar fothorthaí na 
meastóireachtaí.

1. Áiritheoidh EIT go ndéanfar 
faireachán leanúnach agus córasach agus 
meastóireacht neamhspleách ar a 
ghníomhaíochtaí, lena n-áirítear na 
gníomhaíochtaí a bhainistítear de bhíthin 
PENanna, i gcomhréir lena rialacha 
airgeadais, chun a áirithiú go mbainfear 
amach torthaí den chaighdeán is airde, barr 
feabhais eolaíochta agus an úsáid 
acmhainní is éifeachtaí is féidir. Poibleofar 
torthaí na meastóireachtaí, inter alia, trína 
bhfoilsiú ar an suíomh gréasáin dá 
dtagraítear in Airteagal 16(1) den 
Rialachán seo.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo chun loighic inmheánach agus comhleanúnachas an téacs a áirithiú.

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. , Forálfaidh an Coimisiún maidir 
le meastóireachtaí ar EIT le cúnamh ó 
shaineolaithe neamhspleácha a roghnófar 
ar bhonn nós imeachta a bheidh 
trédhearcach i gcomhréir lena rialacha 
airgeadais . Leis na meastóireachtaí sin, 

2. Forálfaidh an Coimisiún maidir 
le meastóireachtaí ar EIT le cúnamh ó 
shaineolaithe neamhspleácha ar 
saineolaithe iad a bhfuil cáilíochtaí 
ábhartha acu a roghnófar ar bhonn fiúntais 
agus ar bhonn próiseas trédhearcach i 
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scrúdófar an chaoi ina gcomhlíonann EIT a 
mhisean, cumhdóóidh siad gníomhaíochtaí 
uile EIT agus na PENanna déanfaidh siad 
breisluach Eorpach EIT a mheasúnú, mar 
aon le tionchar, le héifeachtúlacht, le 
hinbhuaine, le héifeachtacht agus le 
hábharthacht na ngníomhaíochtaí ar tugadh 
fúthu agus a chomhleanúnaí agus/nó a 
chomhlántaí agus atá siad le 
beartais ábhartha náisiúnta agus de chuid 
an Aontais , lena n-áirítear sineirgí le 
codanna eile de chlár réime an Aontais lena 
dtugtar tacaíocht don taighde agus don 
nuálaíocht . Cuirfidh siad tuairimí páirtithe 
leasmhara san áireamh, ar leibhéal na 
hEorpa agus ar an leibhéal náisiúnta 
araon agus bainfear leas astu i 
meastóireachtaí an chláir de chuid an 
Choimisiúin dá bhforáiltear i gclár réime 
an Aontais lena dtugtar tacaíocht don 
taighde agus don nuálaíocht .

gcomhréir lena rialacha airgeadais. Leis na 
meastóireachtaí sin, déanfar scrúdú ar an 
gcaoi ina gcomhlíonann EIT a mhisean 
agus cumhdófar gníomhaíochtaí uile EIT 
agus PENanna agus déanfar 
breisluach Eorpach EIT a mheasúnú, mar 
aon le tionchar, éifeachtúlacht, 
inbhuainaitheacht, éifeachtacht agus 
ábharthacht na ngníomhaíochtaí ar tugadh 
fúthu agus a chomhleanúnaí agus/nó a 
chomhlántaí agus atá siad le 
beartais ábhartha náisiúnta agus le 
beartais de chuid an Aontais, lena n-áirítear 
sineirgí le codanna eile de chlár réime an 
Aontais um thaighde agus um nuálaíocht. 
Cuirfidh siad tuairimí páirtithe leasmhara 
san áireamh, ar leibhéal na hEorpa agus ar 
an leibhéal náisiúnta araon agus bainfear 
leas astu i meastóireachtaí an chláir de 
chuid an Choimisiúin dá bhforáiltear i 
gclár réime an Aontais lena dtugtar 
tacaíocht don taighde agus don nuálaíocht.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo chun loighic inmheánach agus comhleanúnachas an téacs a áirithiú.

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfaidh an Coimisiún tabhairt 
faoi bhreis meastóireachtaí ar théamaí nó 
ar ábhair atá ábhartha go straitéiseach, le 
cúnamh ó shaineolaithe neamhspleácha ar 
saineolaithe iad a roghnófar ar bhonn 
próiseas trédhearcach , chun scrúdú a 
dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta 
ag EIT i dtreo na gcuspóirí a leagtar síos, 
chun na fachtóirí a chuireann le cur chun 
feidhme na ngníomhaíochtaí a shainaithint 
agus chun na cleachtais is fearr a 
shainaithint. Agus na meastóireachtaí 
breise sin á ndéanamh aige , déanfaidh an 

3. Féadfaidh an Coimisiún tabhairt 
faoi bhreis meastóireachtaí ar théamaí nó 
ar ábhair atá ábhartha go straitéiseach, le 
cúnamh ó shaineolaithe neamhspleácha ar 
saineolaithe iad a bhfuil cáilíochtaí 
ábhartha acu a roghnófar ar bhonn 
fiúntais agus ar bhonn próiseas 
trédhearcach, chun scrúdú a dhéanamh ar 
an dul chun cinn atá déanta ag EIT i dtreo 
na gcuspóirí a leagtar síos, chun na 
fachtóirí a chuireann le cur chun feidhme 
na ngníomhaíochtaí a shainaithint agus 
chun na cleachtais is fearr a shainaithint. 
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Coimisiún an tionchar riaracháin ar EIT 
agus ar PENanna a bhreithniú go hiomlán.

Agus na meastóireachtaí breise sin á 
ndéanamh aige, déanfaidh an Coimisiún an 
tionchar riaracháin ar EIT agus ar 
PENanna a bhreithniú go hiomlán.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo chun loighic inmheánach agus comhleanúnachas an téacs a áirithiú.

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhair na tréimhse ón 1 Eanáir 2021 
go dtí an 31 Nollaig 2027, soláthrófar an 
ranníocaíocht ón Aontas trí bhíthin 
ranníocaíocht airgeadais 4 % ó bhuiséad 
foriomlán an chláir Fís Eorpach.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfar ranníocaíocht an Aontais a 
sholáthar trí bhíthin ranníocaíocht ó chlár 
réime an Aontais lena dtugtar tacaíocht 
don taighde agus don nuálaíocht agus trí 
bhíthin cláir eile de chuid an Aontais, gan 
dochar do na méideanna a chinnfear sa 
Chreat Airgeadais Ilbhliantúil faoi seach.

Féadfaidh EIT acmhainní breise 
airgeadais ó chláir eile an Aontais a fháil.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
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an téacs.

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn – roinn 2 – pointe 1 – pointe j

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) na bearta iomchuí a ghlacadh, lena 
n-airítear ranníocaíocht airgeadais EIT le 
PENanna a laghdú, a mhodhnú nó a 
tharraingt siar nó deireadh a chur leis na 
creat-chomhaontuithe comhpháirtíochta 
leo;

(j) na bearta iomchuí a ghlacadh, lena 
n-airítear ranníocaíocht airgeadais IENT le 
PENanna a laghdú, a mhodhnú nó a 
tharraingt siar, tar éis údar 
leordhóthanach a thabhairt, nó deireadh a 
chur leis na creat-chomhaontuithe 
comhpháirtíochta leo;

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Annex I – section 6 – point 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é a bheidh i bhfoireann EIT 
comhaltaí foirne a bheidh fostaithe go 
díreach ag EIT. Beidh feidhm ag na 
Rialacháin Foirne, Coinníollacha 
Fostaíochta Seirbhíseach Eile agus ag na 
rialacha arna nglacadh trí chomhaontú idir 
institiúidí an Aontais a thugann éifeacht 
dóibh maidir le foireann EIT.

1. Is é a bheidh i bhfoireann EIT 
comhaltaí foirne a bheidh fostaithe go 
díreach ag EIT. Beidh feidhm ag na 
Rialacháin Foirne, Coinníollacha 
Fostaíochta Seirbhíseach Eile agus ag na 
rialacha arna nglacadh trí chomhaontú idir 
institiúidí an Aontais a thugann éifeacht 
dóibh maidir le foireann EIT. Mar bheart 
idirthréimhseach, beidh feidhm ag an 
bhforáil seo maidir le baill d’fhoireann 
EIT a dtiocfaidh a gconarthaí in éag in 
2020.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.
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Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

IARSCRÍBHINN IA
SINEIRGÍ LE CLÁIR EILE DE CHUID 
AN AONTAIS
Agus é ag cur lena raon feidhme leathan 
gníomhaíochta agus lena ról faoi leith, 
déanfaidh EIT sineirgí a chruthú agus 
comhlántachtaí a sholáthar i gcomhar le 
cláir nó le hionstraimí eile de chuid an 
Aontais, lena n-áirítear trína thacaíocht 
do PENanna a athneartú maidir lena 
ngníomhaíochtaí pleanála agus cur chun 
feidhme.
1. Sineirgí leis an gclár Fís Eorpach 
Déanfaidh EIT sineirgí láidre a chruthú 
leis an gclár Fís Eorpach ina iomláine. 
Go háirithe, beidh sineirgí le EIC an-
tábhachtach don tionchar a bheidh ag 
colún na Nuálaíochta Oscailte agus don 
tacaíocht a thabharfar d'éiceachórais. Sa 
Cholún [Dúshláin Dhomhanda agus 
Iomaíochas Tionsclaíoch], is féidir le 
EIT, trí bhíthin a PENanna, comhoibriú 
le Comhpháirtíochtaí Eorpacha, 
rannchuidiú le misin, tacú le bearta atá 
dírithe ar an éileamh agus seirbhísí 
saothraithe a sholáthar chun aistriú 
teicneolaíochta a neartú agus chun dlús a 
chur le tráchtálú na dtorthaí arna mbaint 
amach ag na cnuasaigh théamacha nó ag 
comhpháirtíochtaí Eorpacha eile. 
Neartóidh EIT a chuid iarrachtaí chun 
leas a bhaint as na sineirgí agus na 
comhlántachtaí idir PENanna atá ann 
cheana agus le gníomhaithe agus 
tionscnaimh éagsúla ar leibhéal an 
Aontais Eorpaigh agus ar leibhéil 
dhomhanda agus leathnóidh sé an líonra 
eagraíochtaí dlúthchomhair atá aige ar 
an leibhéal straitéiseach agus ar an 
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leibhéal oibríochtúil araon, agus dúbailtí 
á seachaint aige, tríd an méid seo a 
leanas:
– dlúthchomhar le EIC agus 
InvestEU agus cuíchóiriú á dhéanamh ar 
an tacaíocht (i.e. cistiú agus seirbhísí) a 
thugtar d’fhiontair nuálacha sna 
céimeanna nuathionscanta agus fáis, go 
háirithe trí PENanna;
– gníomhaíochtaí EIT a phleanáil 
agus a chur chun feidhme chun 
lántairbhe a bhaint as sineirgí agus 
comhlántachtaí le codanna eile den Chlár 
Fís Eorpach;
– dul i dteagmháil leis na Ballstáit, 
ar an leibhéal náisiúnta agus réigiúnach 
araon, lena rachfar i mbun idirphlé 
struchtúrtha agus lena ndéanfar 
iarrachtaí comhordaithe chun sineirgí le 
tionscnaimh náisiúnta agus réigiúnacha a 
chumasú, lena n-áirítear straitéisí um 
speisialtóireacht chliste, agus trí chur 
chun feidhme “Éiceachórais Nuálaíochta 
na hEorpa” á bhreithniú freisin, chun 
dea-chleachtais agus dea-fhoghlaim a 
shainaithint, a chomhroinnt agus a 
leathadh;
– cleachtais agus torthaí nuálacha a 
roinnt agus a scaipeadh ar fud an Aontais 
agus lasmuigh de, chun cur le beartas 
nuálaíochta san Aontas i gcomhar le 
codanna eile den chlár Fís Eorpach;
– ionchur a sholáthar faoi phléití ar 
bheartais nuálaíochta agus rannchuidiú 
le tosaíochtaí beartais an Aontais a 
dhearadh agus a chur chun feidhme trína 
bheith ag obair go leanúnach le seirbhísí 
ábhartha uile an Choimisiúin Eorpaigh, 
le cláir eile de chuid an Aontais agus lena 
bpáirtithe leasmhara, agus roghanna 
éagsúla a iniúchadh i dtionscnaimh cur 
chun feidhme beartais;
– sineirgí le cláir eile de chuid an 
Aontais a shaothrú, lena n-áirítear na 
cláir sin ina dtacaítear le forbairt caipitil 
dhaonna agus nuálaíochta (amhail an 
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Comhar Eorpach san Eolaíocht agus sa 
Teicneolaíocht (COST), Ciste Sóisialta na 
hEorpa Plus (CSE+), Ciste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), clár 
Erasmus+, clár Eoraip na 
Cruthaitheachta, clár COSME 
Plus/Margadh Aonair, clár InvestEU);
– comhghuaillíochtaí straitéiseacha 
a chruthú le príomhghníomhaithe 
nuálaíochta ar leibhéal an Aontais agus 
ar an leibhéal idirnáisiúnta, agus tacú le 
PENanna chun comhoibriú agus naisc le 
príomh-chomhpháirtithe thriantán an 
eolais ó thríú tíortha a fhorbairt, arb é an 
aidhm atá leis margaí nua nó deiseanna 
le haghaidh réitigh a oscailt a fhaigheann 
tacaíocht ó PENanna agus maoiniú agus 
daoine éirimiúla lasmuigh den Aontas a 
mhealladh Cuirfear an rannpháirtíocht ó 
thríú tíortha chun cinn maidir le 
prionsabail na cómhalartachta agus na 
sochar frithpháirteach.
Sa bhreis air sin, bunóidh PEN i réimse 
CCSanna sineirgí láidre le tionscnaimh 
beartais ábhartha faoin gClár Fís 
Eorpach, agus go háirithe faoi Cholún II 
leis an gcnuasach [An tSochaí 
Chuimsitheach agus Shlán] agus lena 
réimsí idirghabhála i dtaca leis an 
Oidhreacht Chultúrtha agus an 
Daonlathas. Chomh maith leis sin, 
déanfaidh PEN i réimse CCSanna 
iarracht comhlánú éifeachtúil a 
dhéanamh ar chodanna eile den Chlár 
Fís Eorpach mar aon le hidirghabháil 
EIT Digiteach atá ann cheana.
2. Sineirgí le Erasmus +: Bunóidh 
Erasmus+ agus EIT sineirgí idir a 
gcomhphobail faoi seach. Leis an 
gcomhar díreofar ar rochtain ar 
scoileanna samhraidh PENanna a 
áirithiú do mhic léinn Erasmus+ a bhíonn 
rannpháirteach in institiúidí 
ardoideachais ar comhpháirtithe PEN iad 
nó ar ghníomhaíochtaí oiliúna ábhartha 
eile (mar shampla, fiontraíocht nó 
bainistíocht nuálaíochta) agus ar 
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theagmhálacha a bhunú le líonra alumni 
na PENanna. Áiritheofar sineirgí, i gcás 
inar féidir, le tionscnamh na 
nOllscoileanna Eorpacha, rud a 
chuideoidh le gníomhaíochtaí oideachais 
agus oiliúna EIT a phríomhshruthú chun 
go mbeidh tionchar sistéamach acu.
3 Sineirgí leis an gClár don Eoraip 
Dhigiteach: Oibreoidh ionaid 
chomhlonnaithe na PENanna leis na 
Moil Nuálaíochta Digití Eorpacha chun 
tacú le claochlú digiteach na 
tionsclaíochta agus na n-eagraíochtaí san 
earnáil phoiblí. D’fhéadfadh PEN i 
réimse CCSanna ionchuir luachmhara 
chothrománacha a sholáthar ar fud 
gníomhaíochtaí éagsúla a bheidh le 
déanamh sa chnuasach [Digiteach agus 
Tionscal], go háirithe i dtaca leis na 
teicneolaíochtaí monaraíochta mar a 
mbítear ag brath go mór ar CCSanna 
chun táirgí nua a fhorbairt.
4. Sineirgí le Cistí Beartais 
Comhtháthaithe (go háirithe CFRE agus 
CSIE+): Trína n-ionaid chomhlonnaithe 
cuirfidh PENanna EIT comhar 
réigiúnach agus trasréigiúnach chun cinn 
idir gníomhaithe an triantáin eolais 
(oideachas, taighde, gnó) agus na 
húdaráis bhainistíochta, i gcomhar le 
hobair an Choimisiúin Eorpaigh ar 
chomhar agus infheistíochtaí idir-
réigiúnacha i dtosaíochtaí gaolmhara na 
speisialtóireachta cliste.
5. Sineirgí le InvestEU: Beidh 
PENanna EIT ag iarraidh comhoibriú 
Mhol Comhairleach InvestEU chun 
tacaíocht agus cúnamh teicniúil a 
sholáthar d’fhiontair a fhaigheann 
tacaíocht ó PENanna i dtaca le 
tionscadail a ullmhú, a fhorbairt agus a 
chur chun feidhme. I gcomhthéacs na 
rochtana teoranta ar mhaoiniú a bhíonn 
ag na hearnálacha cultúir agus 
cruthaitheachta, lorgófar sineirgí le 
Saoráid Ráthaíochta Earnáil an Chultúir 
agus na Cruthaitheachta, sásra airgeadais 
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lena gcuidítear le tionscadail chultúrtha 
agus chruthaitheacha trí árachas a 
sholáthar d’idirghabhálaithe airgeadais.
6. Sineirgí le hEoraip na 
Cruitheachta: Tá clár Eoraip na 
Cruthaitheachta ábhartha go sonrach do 
ghníomhaíochtaí PEN i réimse CCSanna, 
ós rud é go léirítear sna sraitheanna oibre 
agus glaonna speisialta dá chuid roinnt 
de na dúshláin atá roimh an earnáil. Dá 
bhrí sin, déanfar sineirgí láidre agus 
comhlántachtaí le PEN i réimse CCSanna 
agus Eoraip na Cruthaitheachta a 
fhorbairt.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs.
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